


ANDHRA MAHABHARATAMU 
ORITIOAL EDITION 

VOL, .VII 
ANUSASANIKA PARVA 



ANDHRA MAHABHARATAMU 

(Critically edited for the frat time) 

Editorial Board 

Pros, K. LAESHMI RANJANAM (Charman) 

Prof, D. VHNEATAVADHANI 

Advisory Board 

RALLAPALLI ANANTA KEISHNA SARMA 

VHMPARALA SURYANARAYANA SASTRY 
DnpPAtA PITOnIAH SASTRY 

Publighed with the finanojal assistance of the Government of India 
and’the Government of Andhra Pradesh, by the Department of 

Telugu, Osmania University, Hyderabad - (India) 

1972 



ANDHRA MAHABHARATAMU. 
(Anusasanika Parva) 1 

Vol, VII’ a ny a 
# he Registrar gp లిసా 

ee 

భ్ ఫ్ 

Th ae 

Critically edited by 

Prof. 16 Lakshmi Ranjanam 
Siromani Sri C. Rangacharyulu 

TELUGU DEPARTMENT 
Osnhatiia’ University " 
Hyderabad (India) 

1972 



FresT EnITioN 

Corina 2,000 

Paiog Rs, 15/- (Rupees Fifteen only) 

Al righta Reserved 

Printed st Andhra Freer fo-operptlyp శం) Limited, Printing Prega 1-9-09, 
గ్. 

Yidyan స్థన 



ఆం(ధమహాభారతము 

నంళో.ధిత్ర మ్ల ద్రణము 

భ్రవ్రద నంత్థతిచు 
అనుకాననీకసర్యము 



శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 
నంళోధితముదణము 

కార్యవర్గ నరపాదకులు 
ఆచార్య ఖండవల్లి లక్షీ రంజన, (ఆధ్యక్షులు) 

ఆచార్య దివాకర్ల వేంకటావద్గాని, 

నలహోనంఘము 

శ్రీ రాళ్లపల్లి అనంతర్భష్ట శర్మ 
శ్రీ వెంపరాల నూర్యనారాయణ కాసి 

ఢ్రీదీపాల పిచ్చయ్యకాగన్త్ర, 

భారత (పభుత్వ a ఆంధధ్యవభుత్వముల 

ధన సహాయముతో ముదిత మైనది. 
1972 



ఆం|ధమహాభారతము 

సంళోధిత ముదణము 

నంపాదకవర్గము 

ఆచాల్మో ఖంగోబోల్లి అశ్చీరందిసోం 

ళఠోయనణో చౌలముదెర్ల రంగొవాడ్యూలు 

సప్తమనంప్పటము _ ఆనుకాననికషర్వము 

తలు(గుశాఖ 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

హైదరా వాదు 

10729 



0 
ఈ 

|వశులు 9000, 
(6 

వెల, రూ, 16(_ (వది పాను రూపాయలు) 

2. 592 
ఈది 

నర్వుస్వామ్యుములు ఉస్మానీయా 
విశ్వవిద్యాలయము వారివి 

ముద్రావకులు _ 
ఆందో రచయితల సీపోహోరోనకి యే ఎమీ దకాలయము 
1-9-686 విజ్యానగల్, +హాదరాకొడు.ఖ 

1972 
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Bolarum (A. P.) 

lam delighted to go through the volumes of Andhra 

Mahabharalha 6616060 by Professor K. Lakshmi: Ranjanam 

and other scholars 1 wish this great wolik by these 

estimable persons and scholars every success, 

564,/- 
(VV, GIR) 
9-10-09 
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FOREWORD 

The Telugii Departmont of the Osmania University under 

took the prenaration and publication of a Critical Edition of tho 

Andhra Mahabharata and the first volume was releasod In 

Octobor 1969 during tho Golden 1601106 Celebrations. The second, 

third fourth volumes havo also boen published and raloasod, 

Tho fifth volume 18 under print, and this Publication, Sant parva, 

is the sixth volume, Two more volumes completo tho publication 

by March 1973. 

The Mahabharata [18 the most popular opic 1౧ Te!uqu 
language and itis a matter of prido for the Osmania Univeisily 

whose staff has beon mainly responsible in undertaking this 

stupendous job. Alter al] the volumes are published, scholars 

would 068 able to geta full picture of the amcunt of woik dono 

and its usofulness to Telugu literature, 

| take this opportunity to thank the Government of India 

and the Government of Andhra Pradesh for having providod 

funds for this work, and we hope that they would continuo 

such help to enable the Univorsity 10 complete the publication 
of all volumes as por schedule, 

Icongratulate all the editors and ther 0011620663 who 

have done a scholarly Job. 

13-4-1972. N. NAROTHAM REDDY 
Vice-Chancellor 



Covernor of Uttar Pradesh 
Camp: 

RAJ DHAVAN 
llyderabad 

Januaray 30, 1971 

Osmania. University, Telugu Department, is domg a monu 
mental work m editing and publishing the ANDHRA MAHA 
BHARATA, a 8062658 classio ol Lhe Telugus. They are venlying 
the text fron many manuscnpts and are malurg it an anpro- 
priate and correct Vers on Tour volumes are ulreudy pubhshed 
and with four more volumes to be publish.d, the scheme will be 
complete, - 

Icommend the volumes Puobhshed by the ౦౫4౧12 Uni- 
verily to all the Libraries in the country where they want to 
leep ‘Lelugn books, 

SAa/- 
(B. GGPALA REDD) 

Da. R, SATYANARAYAN OSMANTA UNIVERSITY 
1.4 [08౧౫4౫ CS,, LYDERADAD-7, A T. 
uso, (Hans), Ph.D, (Lond,) INDIA 
Vice-Chancellor, 
No. ACP -212 Dated 241), February, 1971 
My doar Principal. 
Subj-el:- Critical Edition of Andhra Malabbarata published by 
the University, 

You may be well aware of the efforta of the Telugu Depart 
ment of 6018 University to brikg 666 the much desired Critical 
Ednion of Andhia Mahabharata, the foremost of Telugn Lites» 
rature, The project achieved considerable success. Tour volumes 
are already published and four more will come out in quick suo- 
cession, The enclosed leaflet wall give you details, 

Asitizaa University publhceation and the first venture mado 
by our Umversity in the cause of the Telugn Language, 1 
hope thab you will appreciate 106 need for encoursg ng 14 hy 
purchasing the vlnmes for your College Library. 160411 be used 
even for Prixe purposes [have pleasure in recommending the 
volumes of Telugu Mahabyarata as a worthy publicabion, 

Yours sincerely, 

గ, SalyanarayAan), 
Vice Chancellor. 



భం కశ్ఞేఖిః కశృణుయామరేవా॥ 

థదం పశ్యమాతభిర్యజ తాః॥ 

ధ ర్యార్ధకామ మోఠా రై! 

నమాన వ్యా"కీ ర్వనె ॥ 

తథా భారత నూర్యేణ 

నృణాం వినివాతం తమః॥ 

ANDHRA MAHABHARATA 
CRITICAL EDITION-VOLUME VII 

ANUSASANIKA PARVA 

PREFACE 

The Tditorial Board of thea Andhra Mahabharata Project, 
Osmania University bas pleasure in placing before the 85001823 
world the VIL Volume of the Critical టంట consisting of 
Anusasanika Parva. 

చా The Anusnsanika Parvais not a very popular portion of tho 
6౧016. 16 has no story interest. The epic theme of 1620727828 and 
0004723 18 no more there. There may be some 8107168 of 

epiandical interest, The dramatis personae is limicd to the old 
warrior Bhishma, 141082 Yudhishthira and occasionally Sn Knshna, 
Bhishma is the untiring disoourser ౧౧ Dharma and (106 eldest son 
of 80640 38 9n untinngy hstener Tho Dharmas taught here aro 
not those of 1017608621 interoab ag in Santi Parva where [0026012700 4 
(Science of 0137) and Moksba Dharma (Science of spirilualism) 
are presental elibnrately. The subjocts of discourse here are 
more 1006068866 - bho four fold castes, their dutieg, the four-fold 

Asramu«s, innumerable chanties, the 06925668 fit to receivo them, 

the holy places, the importance of the cow and its sacredness = 
such are the topios dealt wih 076 2064 there, a philosophical 
discussion raises its head. Though the Parva 18 generally dull, 

thore are brighb gems of ideas even here. Among the four 
Asramas - four stages of human life = Grihbastha Asrama, the 
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stage of the house householder js held up asthe best Tho 
houscholder distinguishes himself by hoxpitalty and the ather 
threo Asramites, the bachelor, the forest-dweller and the Sanya- 
sin look to the householder for Bustenance, 

Similarly answering the qursiion as to which ie the best 
among holy places or holy waters, Bhishma says 1cpcaledly that 
control of passions, penance, Ahimsa, are the real holy-wutcra, What merit does one gain by bathing in mere physical waters, 
To the question - does penance mean fasts 660, the sun of 
Santanu ftly answered - No, not at all, what 18 the use of tormen: ting the physoial body by fasts, Truth, celbacy, being always 
pure, silence, ordered life, CCmpassion, renunciatirn - these 
really constitute penance. Truth and non-lnlling (Ahimsa) aro 
repeatedly declared as the sheet anchor of Dharma. While 
departing on his 164765 Journey Bhishmae finally enjoined the 
assembled Kings “May all of Jou live long, always adher ng to truth and absence of cruelty ” Whats missed in +tory interest in Anusasanika Parva is made up by such noble +entimentg. 

Some of Lhe atories of this Parva seem to us at first sihgt. 
very puerile and almost silly. However on 61086 Ferutiny they 
lead us sometimes mto the old vaults of civilisation, man’s earlicast struggles to make his life comfortable on this earlh, 
Reference may be mado to ihe 860737 where presenlation of gq Pur of sandals apd an umbrella te on Brahman )8 eulogised. The Btory narrated to illustrate it' takes ౪8 into thbehoary past of man when -he, did not know how to proiect himself from tho acorching heat of the sun and the biting cold, 1% 19 said that Brahma by his ingenuity invented the sandals and umbrella, 

" There are also 8౧౧06 abstruse philosophical discussions 106 the one berween sage Sanatklumera and God Siva. Here an atlempt is' made to correlate the physical body with tho five eloments and their promordial qualities, This rare discussion ig. {ound only in the Southern recensions of Sanskrit Mahabharata, Tikkana Someyaji translated this into Telugu. | 
. In'the dry-ns-dust 6186381028. on philosophy, woman is often considered the villain of the piece in life. Sbe' isn currupting Agent to man. Thisis ah old theme in all systems of Philosophy, Did not Eve lead Adam on, the path of temptation.* Yet genuine 
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ideas of the true function of a woman in life emerge now ond 
then. The old warrior exclaims to his grandson “There are 
nobls women indeed. Tt is due to them that the world (068 nob 
Eo the road to ruin. A woman inspired by Pativratya (devotion 
to ౧8202006) is the veritable embodiment of God. There is no 
other 6610౮. Man oblains the fulfilment of Dharma, Artha and 
conjugnhl life on account of a devoted wife”, 

This Paryn opens with the nevor answored question ‘What 
is the cause of death’, A small but 0621౧001 gtoJy projects this 
onternal question, A pious Brahim lady, an 6401666 forcst man, 
arerpent, God Death, and Llernal time are the dialoguers in 

this story, The young sonof lhe lady dies duo to sgnalke-bito, 

Shnis very much grieved, A forest man catches the serpenb 
and roars, ‘Twill loll 0118 wicked croature’, 06 8670600 10 66815 
‘Ihave no grourne agxinst 6018 lad, Deéath prompted me to 3166 
hin Tam only the agent o{ death. Why should an agent suffer 

and tho actor gogcot 766. Drath appears and declares ‘Tam 
cqually innocent Lternal timo that ordains every thing impel- 
led me to do 18 painful duly’. Kala (Infinite timo) came on 
the scene and pacified allof them’, Tine also is not to blame 
for death, 1616 800 Karma of this lad and every morlal being, 
lhe good and evil actions of previous lifo = they 220 responsiblo 
for Denth”, Most Indians beliave this theory of Karma, Mosb 
foreigners may not believe 1018 theory. Thatis one answor to 
tho inscrutuble quesbion of death, 

The final and the most touohing scene of this Parva 18 tho 

ascent bo heaven of Bhishma, the supremo warrior, philosopher 
and humanist King Yudhishthira has moro questions in his bag 
ఓం put to his grand-father, The old hero now says ‘Oh King’ Sri 
Iuishna will answer further questions. Ifecl faligucd. The 
Uwariyona 18 approaching. May you all como to me when the 
gun enters i’, The Niryaua of theron of 68] gn and Sanlanu 16 
one of tho most pathelio and dignifled 860068 of Mahabharata, 

With tho publication of the VII volume of tbia 860168 we 
fec] ns if we have almost crossed the vast expanso of the ocean, 

The longed for shore is in sight, lt remains bo publish the final 
and ౪110 Volumo, consisting of the closing Parvas of Mahabha- 
rab. Acadcinicully the Project is {ree from worry, Not 50 on 
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tho flnsncial front, Eyen this will diasolve itself if tho Gov= 
ernment of Andhra Pradesh jis pleased to release the additional 
grant needed. The Project ig much indebted to two of 1,6 
carliest members and well wishcrs, Sri వ Narotham Reddy, 

the present Vice-Chancellor and Sri D. Ramanuja Rao, member 
of the Syndicate, Their robust optimism sustins the Project 
through trying situations. 

We congratulate all co-workers, editors, oflice staff and 

printers whose cooperative effort brought this stupendous 170115 
to this encouraging stage. 

K. LAKSHMI RANJANAM 

30-12-1972, Lxecutive Officer 



Critical Apparntus 

Anmusasanika Parva 

SS Kanyala Paramcswin Temple, Vaynlpad, Chittoor 
Dit-0.U No 19% Annmasanile Parva, Condition Fair, 
Mmeomplete. Loaves 215 Anusasnnikn Parva apreud ovor 
100706 J2-113, The first Cnntorg 1040 as well as the por- 
102 up to vorse 26 m tho Hocond Canto, Besides 
Anusasanika the manuscript contains Aswamedha, ABra- 

రాటు. Mousuln, Manapeeethimika and Swargu ohana 
Purvan Mths end of iwurp volar paiya, bho lolawing 
date ia found: 

Vilar Magara Bahula 13 Thursday. (2-1-1840), 

ఆ Andhra Sahitya Purishnt, Knkemada No, 0/10. Palm'learl. 
Anusanamka Parva Gonditiou ijurod, Complebn. 1102768 

129, The manuscript ils యట Vivato మర Udyoga 
వంటక తీ ఓం end of the munusonpl the following 
inlormation 16 found: Tushpngirr Voenlatachilam 6001061 

Anusasanika Paryn for Braddepndi 116000 Virodhi Aswija 
Suddha 15. (No week day is givon) 110006 the dalo cannot 
be fixed. 

అగి వలన మూషకాదుఆ వలన త 

నరుల వలన, 4144... రయకుండ 

కృవ దలిగ్సనెవ్పుదీ పుస్తకంబు కృ 

మందు రక్షసేయుచుండుగాత 

ఇ Andhra Sahitya Parsihat, Kakinacln. No. 147/16. Palm leaf, 

Condigion good, Complete. Loavcs 120. Raja Sri Ravu 
Achaiah son of Buggayya copied the manuscript on Sarva= 
dhari Sravana Babnla § Triday (29-8-1828), Theo following 
sloka is found at the und of the book. 

కరారవిందేన పదారవిందం 

ముఖావవిందే వినియేళయంతం 
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వటస్యవతన్య పుటేశయానం 

బాలంముకుందం మనసా న్మరామి 

సింహాననస్థం నుర సేవితవ్యం 

రత్నాం గ దాలంకృత పాణివద్మం 

సీతానమేతం శశినూర్యనే త్రం 

రామం భజే రాఘవరామచం[దం 

4. ఈ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No, 108/15. Palm 

leat Condition injured. Complete but the last Canto 

stops with the verse 424. No further details of the 801106 

and date are available, 

5, &Andbra Sahitya Parishat, Kakanide. No, 243/16. Palm 
leaf. Anusasamka Parva. Condition fair. Total loaves 152 

Anusasenika Parva is included im the first 130 leaves 

and the 6౪0 of the 164768 contain Mousala and Mahapras- 
thanila Parvas. Atthe end of the 5th Canto of Anusar- 
anika Parva the following information 1s avulable, Kachu 

Venkatramudu copied for Gandikota Venkatavadhanlu 
on Vikari Kartika Suddha §.(No week day 28 given), at 

the end of Mousala Parva Vikari Phalguna Bahula 10. at 
the end of Mahaprasthana Viraraghava sonof copied 
on Sarvari Chaitra Suddha (Damaged). There 18 also the 
name of Kamasali Subbaya of Nagireddipalle, 

6. ఊం Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No, 215/16 Palm 
leaf Anusasanilka Parva. Complete. Condition fair, 
Leaves 141. The manuscript 30011668 Salya Parva which 
18 damaged. No details of the soribe and date are found, 

7. ఎ Andhra Sahitya Parishat, Kakinada. No 184/156, Palm 
leaf, Anusasanika Parva. Complete, Condition good 
Leaves 282. Anusasanika Parva is contained in leuves 
from 1-182 and then starts Aswamedha Parye Sri Raja 
Jagannadha Raju Bahadur Zamindar Taluq 6062 got it 
copied by Vaddadi Venkatachalam as per the oopy of Vaddadi 
Narasimhulu by 12'0 clock on Monday Sobbakrit Magha 
Suddha 10. There is 2180 mention of the date Visva vasu 

Bhadrapada Bahula 13 Monday. (12-6-1821), 

ఏ Andhra Sshitya Parishat, Kakinada, No. 18 /15. Palm 
leaf. Condition fair. Leaves 182. Besides Anusasanika 
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Parva Sowptilka Parva is also included in the manuscript 
but it is given separate numbering, Bapirayu son of 
Nandivada Suryanarayana coped {or Vonkatadri son of 
Konni1 Ramanappa by 9162211 Sravana Suddha 5 Saturday, 
At the end of Sowptilkn Parva, the same 80206 cnpied 1 
by Kalayukti Margasiro Suddha 11 Thuraday (16-12-1858). 

® Andhra Sahitya Parishat, Kakinarla. No. 1 5115. Polm 
leaf, Anusnsanika Parva Complete. Condition fair, 
Leaves 357 Anusasanika starts from leaf 25 and enda with 
357 Besides this Parva Stri and Santi Parvas aro also 
included in the mannscriplb. No details of the soribe and 
dole are found except salutations to Nanjudeeswara and 
Nattikanti Anjanoyn. The manuscript is also 1690010661 
under the Critical Apparatus of Stri Parva No, 4, 

ఒ Andhrn Sahitya Parishat, Kakinada, No. 147/15. Palm 
leaf Leaves, 372, Leaves from 21160 372 contain Anusns- 
anika Parva. Villi Remanyya copied for Alkkapps in Sala 
1770 A.D 19-6-1148 (For Murther ౧60206 soe Santi Parva 
Volumo VT Critical Apparatus No. ) Salutations to God 
Kesava of Lavanapuri, 0008931008 to God Amaralingnyan- 
amaha, Brief rub-headings are givon on the loft side of 
the 1680 

ఓ Sri Raonyaka Paramenwari Tomple, Vayalpad, ౮0100001 

Dial, No. 194. Condition fair (Complete. Besides Anusas- 
omla tho manuscript contains Stri aud Santa Parvas. 
Anusasanike extoads over [10 loaves, Pedcdibhotlu son 
of Munipalle Subba Sastrulu copied this in Kylaka Kartilco 
Suddha 11 (No week day is givon). The manuscript is also 

desoribed under item No, [12 of Stri Parva of Volume 5. 

12 జౌ Andbra Sahitya Parishat, Kakinada, No. 11/66, Palm leat, 

Anusnaamka Parva. Complote, Condition fair. Loavos 123. 

Obsisonce is made to Lord Venkateswara of Kunugondn, 

Kanugonda Snbbanna son of Mangamba and Seshanna 

copied Santitrayamn (Santi, Anusasanilra and Arwamedha 

by Hevalambi 012108 Suddha 8 Monday.) This corresponds 

to 18th December 1792. At the end of the manusoript tha 

following note is addod. 
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హేవళంది చై|త్రయిందు పక్షంబున 

వసుదినంబు సౌమ్యవాసరంబు 

వరకు కాంతి|తయము వసుధలోక నుగొండ 

సుబ్బభఘనుడు వానె సుస్థిరముగ 

కనుగొండశేషపునుని మంగాంబకు 

సూనుడై న నుబ్బ నుజనహితుడు 

యానుళాననీకమనెడి పర్వ్యంబును 

(వాసినాడు సుకవి రాజిమెచ్చ. 

On Paridbavi Pushya Suddha 5 Tuesday( 8-19-1792)Satani 
Vengalayya brought the manuscript from Paragtalam of 
Mulakalaoheruvu and while he was selling the manuscript 
to Venujuri Koppaya, ons person named Rangasamudram 
Annaya Sabbarayadu saw 1t and tool it to place it at the 
feet of God. 

క Andbra Sahitya Parishat, Kakinada. No. 24/16. Palm leaf 
Anusasanika and Aswamedha Parvas,. Condition fair, 
Leave} 232, Anusasinika Parva occupied 146-232 leaves. 
The following ate detatls of scribe and date. 

1st Canto:- Kopparthi Venlkcanna the son of China Ramesam 

and the nephew of Bollapragada Annamraju copied by 
Chitrabhanu Bhadrapada. .--.. , »~ (Damaged). 

2nd Ganto:- The same ascribe copied by Swabhanu Vaisalha 
Bahuila 8 Sunday. 

3rd Canto:- Swabhanu Ashada Suddha 9 Wednesday 
(16-7-1823). 
4th Canto:— Swabhanu Kartika Suddha 10 Thurnday (|13-11- 

1823). / 

5th Canto:- Swabhanu Margasira Bahula 4 Sunday (21-12-- 
1823). 

॥ ఖు Andhra Saraswata Parishab, Hyderabad. No. 50. Palm leaf. 

" Anusasanika Parve. Leaves 16°. Condition good, Complete. 
Siteramudu, son of Narsaya and grandson of Annaya copied 

the manuscript for Savvayi Bbhairi raya Kesammn 06821 
Bahadur, The dates are as follows: 
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II Canto Krodhi Margasira Suddha 1 (No weelt day is given) 
IV Canto Krodhi Pushya Suddho [5 (No week day 18 given} 
V Canto Krodhi Magha Bahula 13 Thursday (6-3-1845). 

Theosophioal Society Library, Adyar. No 75081 Palm leaf, 
Anusasanmla Parva. Incomplete. Condition fair 90 leaves 

only. The manuscript stops with 3rd Canto, 

Gunturi Lakshmi Narsu son of Venlratramanayya copied the 
manuscript in his house at Chennapatnam (Madras) as por 
the copy of Bulusu Vasudevayya. Date Jaya Vaisakhe 
Bahula 5 Jayavaram (27-6-1834). 

లానుకులేళున కరుణను శ్రీ 
చెన్న పురంబునందు చెలంగుచు 

జయనారాయణు కరుణను 

జయనంవత్సర వైశాఖ యపరపందమి 

జయవారము ఆనుశాననము 

జయగుంటూరి లక్ష్మీనర్సు చెలంగురు [వాలా 

Theosophical Society Library, Adyar. No. 75050, Palm leaf, 
Anusasanika and Santbhi Parvas, Leaves of Anusasanika 

which conta numbers are damaged, 

At the end of Anusasanika 5th Canto the following dante is 
mentioned Dundhubhi 42202 Bahula 11 Thuraday, 

At the end of Santhi Parva, there is the following note 
Ramalngayya son of Sadasivayya, grandson of Omandur 

Mollu Yellappa copied for self Santhi Parva by Dundhubhi 
Adi 5, The date may be A.D, 1743 or A, D. 1803, 

T, M. నొ. §. M. Library, Tanjore. No. D-1 16/M-85. Palm leaf. 
Condition good. Oomplete, Leaves 317, Anusasanike Parva, 
No details of the soribe and date are available. 

T, M.S. 8. M. Library, Tanjore. No. D-119/M. 88. Palm leaf 
Anusasanika Parva Condition good, Complete. Particulars 
regarding scribe and date are not given. 



సీమదాంధ్ర మహాభారతము 
ఆనుశాననికపర్వవు 

సంకోధిత ఆం|ధమహాభారతము ఏడవనంపుటమును ఆంధమహాజనుల (మోలనిడుటకు 

నంతో షించుచున్నాము. ఆనుకాననికపర్వమిందు కూర్చబడినది. ఈ సర్వము కథ్యాపాధాన్యము 

కలది కాకపోవుటచే సామాన్య పారకులకంతగా రుచింవకపోవచ్చును. ఇందును కొన్ని రమ్యమైన 

కథలు లేకబోలేదు అయినను ఎక్కువథాగము ధర్మపవచనముతో గడచిపోయినది ఆధర్మము 

లైనను కాంతిపర్వమునందువలె రాజధర్మమునకును మోక్షధర్మమునకును సంబంధించినవికావు, 

ఎక్కువధాగము లౌకికధర్మములు, వర్ణాశ్రమములు, దానములు తీర్ధములు మొదలగు వానికి 

సంబంధించినవి. కథాగమనము _స్తంభించినది, పాగ్రలును అంతంతమాత్రమే. శరతల్పగతు 

డగు గాంగేయుడు వక్త, యుధిష్టిరుడు (శ్రోత. మనుమడు పశ్నించుట, తాతచెప్పుచుపోవుట, 

డీర్థమైన ఈ పర్వమంతయు కథ 'న్నిదించినట్లుండి చిట్టచివరకు చై తన్యనంతమైనది, అది భీష్మ 
నిర్యాణఘట్టము. లోకో శ్రరవీరుడును, నైనిక బహ్మచారియు, మహామేధావియ. కృష్ణథ క్రు 
డును అగు దేవవ్రతుడు ఈ వర్వాంతమున స్వేచ్చ చేతనే వనువుల చేరుటకు పోవును దినమంతయు 

ఆకాశము మేఘాద్భాదితమై నూర్యాన్రమయ నమయమునకు గభ_సిమంతుడు దర్మ నమిచ్చి 

నభోమండలము చ్యితవర్హకేర్మీతమై వెలిగి అంతలోనే బౌజ్యల్యము తిరోసాతమైనట్లుండును ఈ 

వర్ణము, 

పర్వనం[గ్రహమునందు నన్నయభట్టు కథనము [ప్రకారము ఆనుశాననికపర్వము 12వేల 
ల్రైకములు కల (గంథము, చ్మితకాలా పతితో ఈ పర్వము ఎనిమిది వేల శ్లోక పరిమి తమైనట్లు 

చెప్పబడినది, 

“ఏత త్రియోదకంపర్య ధర్మ నిశ్చయ కారకమ్। అధ్యాయానాం శతం త్వ(తషట్బ త్వారా 

శోదేవతు | కోకానాంతు నహ్మసాణి (పో క్రాన్యష్టా (వనంఖ్యయా॥ ” భండర్కరు నంస్థవారి వతి 

ననుసరించి ఆనుకాననికమున 6700 క్లోకములే కలవు, నన్నయ గ్రహించిన 12 వే ల్లోకసంఖ్య 
నీ. వి, యన్, శాస్ర [వతియందు చెప్పబడినది అనగా జా త్తరాహపతులకన్న దాక్షిణాత్య (వతు 

లందు ఈ వరమున 4000 శ్లోకములు అధికముగా నున్నవి, (వి భాగము ఈ వర్వుమునందు 

వీస్తారముగా చోటు చేసికొన్నట్లు కనిపించను. ఒక్క యుదాహరణ చెప్పవచ్చును, తెలుగు 
భారతమున ఆనుకాసనికము చతుర్ధాశ్వాసమునందు హర ననత్కుమూర నంవాదమను వేదాంత 

ఘట్టము కలదు, దీనికి నంన్మృత మూలము భండర్కరు వతియందుగాని చితశాలా (వతియందు 

గాని కన్పించదు. కుంభకోణ |వకియందు మ్మాతము హర సనత్కుమార సంవాదము ఉన్నది. 



xi 

ఈ వర్వమునందు గోవులను గూర్చియు, (వాహ్మణ మహ్మత్యమును గూర్చియు (వస్తుకి విస్తార 

ముగా కలదు, ఇందు కొంత పునరు క్రియ లేకపోలేదు ఈ విధముగా సీపర్వము దాక్కిణాత్య 
(పతులందు వి న్మృతినందియుండవచ్చును, సంస్కృతములోనే వర్వసం[గహ కథనమునకును 

(గ్రంథన్థభాగమునకును వ్యత్యాసము గోదరించును. ఆనుశాననికమునందు 146 అధ్యాయములు 
కలవని చితశాలా [పతి యారంభమున చెప్పబడినది. వాస్తవముగా గంథమునందు 103 ఆధ్యా 

యములు ఉన్నవి, అనగా [ప్రాచీన (వతులందు 148 అధ్యాయ ములుగల వర్యము అనంతర (వతు 

లందు 22 అధ్యాయముల పుష్టిని నంపాదించు కోన్నది, ఎప్పటికన్పడు ఈ మహా[గంథము 

ఉపచయమానమగుచునే వచ్చినది, 

ఇట్లు చేర్చబడిన యంకములన్నియు ఉదాత్రములై నవి, కథామహీతములై నవి అనీ 

చెప్పుటకును _ వీలులేదు, అవికొన్ని మిక్కిలి చేలవములు శళప్రాయములు, ఉదాహరణకు 

వితృకార్యముంందు ఉపానత్తులు, ఛ్యతము ఈయవలెనని చెప్పుదురు దీని ధావమేమని ధర్మరాజు 
అదుగును వృద్ధుడగు గాంగేయుడు (శ్రద్ధతో సమాధానము చెప్పును,నర్వనర్వంనహాచ కవ ర్తి మగు 
పాండవా[గజు డిట్టి చొన్పదంటు [పళ్నవేసెనేమి యని వైకి అనిపించును వంచమవేదమునందు 
వివరించవలనిన యంశమేనా ఇది యనితోదును. మహాభారతము కేవల కథాకావ్యము కాదు, అది 

ప్రాచీన విద్ధాననర్య న్వము,. మానవనాగరికతాయా[త్రయందలి మజిలీలన్ని మ దానియందు 

వింతగా వరిస్ఫురించును ఒకప్పుడు మానవునకు ఉపాన ర్తులు-పాదరత్నలు లేక చెప్పులు, 

గొడుగు వీని వయోజనము తెలియకుండెను ఎండకును, చలికిని ఆతదు బాధపడుచుందెను, 

ప్రాచీన నంఘమందలి యొక బుద్ధిమంతుడు చెప్పులు, గొడుగుంవీనిని బుద్ధికుళలతచే కల్పించ 

గల్లెను, (పా క్షనమానవుని చృష్టీలో ఇధియొక అమదృతకల్పనమే కదా అతడు నంతోషము చెంది 

దానినొక కథారూవమున శిల్పించినాఢు, ఆకథయు మహాభారతమున కందమే అ నది. అకథ 

ఇట్టున్నది. జమదగ్ని యను మహర్షి ధనుర్విద్యా పాటవము నభ్యసించుచుండెను ఆతడు బాణము 

లను కట్టకట్టికొని పోయి బయలు (పదేళములో సాధనము చేయుచుండెను. ఆయన ధర్మవత్ని 

రేణుకాదేవి భ_ర్తబాణముల కట్టను వెంట తెచ్చుచుంగును ఆయమ్ములు దూరదూరమున వడినవో 

వాని నేరుకొని వద్చి భర్రేకిచ్చు చుండును, ఈ కాలమున నంపన్నులై న చెన్నిను (క్రీడాకారులు 

దూరమువడిన బంతులను ఏరి తెచ్చుటకు భాలకుంను నియోగించుకొన్నట్లు, జమదగ్ని ఇట్లు 

అస్త్ర విద్యాసాధనము చేయుచుండగా ఒకనాడు నుట్టమధ్యాహ్నమ య్యెను, భాను కరముల తీళ్ళత 

నహింపరానిడిగా ఉండెను, కునుమ కోమలియగు రేణుకాదేవి బాణముల నేర తెచ్చుటలో అలన్య 

మాయెను, (సేయసీ। ఈ మిరింత విలంబమేలయ్రైనది అనియాతీడు ప్రశ్నించెను. నూర్యరాన 
ముచే తలయును కాళ్లను కాలుచున్నవి. ఎంత చేడిము భరింవలేక చెట్టనితలలో ఆగుచు వమటకే 
అలన్యమైనదని యామె నమాధానమిడెను. మహార్షికి అ(గహము ఇనించెను ఏమీ॥ సూర్యుడు 
నా (ప్రియురాలిని ఎంగచే వేధించునా నాదాణములతో ఆదిత్యుని నేలగూల్లునని నన్నద్ధుడ య్యెగు, 

అప్పుడు సూర్యుడు భయపడి వృద్ద (ాహ్మణరూపమున భూమికి అవతరించి భృగు పంక 

నంజాతుడై న యాముని కుమారునిట్లు నమాధాన పరచెను “ఓమహార్షీ [నూర్యునినలన గదా మేఘము 
లేర్పడి వర్గ్షముకురియుచున్నది. ఓషధులు వెరుగుచున్నవి దేవతలకు హవ్యము లేర్పడుచున్నవిః 



న. 

అట్టిలోకకల్యాణ కరురై న నూర్యభగవానుని శిక్షింపవచ్చునా। అని మెత్తగా చెప్పెను, జమదగ్నియు 
కాంతించెను, అంత భానుడు తన మనస్సుతే ఉపానత్తులను, ఛ|తమును కల్పించి తెచ్చి మహర్షి 

కిచ్చి వీనిని చారినదో. నాయెంగ లాశునకు సహింవవచ్చునని యువదే?ంచి పెడలిపోయెను 

జమదగ్నియు ఆయన (పేయసియు కరము సంతోషించిరి. 

ఇదిపసిబాలురకు చెవ్పవలసీన 'ఆనగోఆనగా” కథవంటిది అయినను నివుణముగ పరిశీలించి 
నచో ప్రాచీన సంఘముయొక్కు సంన్కృకీ విశేషములు దీనియందు కొన్ని గోచరించును, ప్రాచీన 

మహర్షులు వీర వ్రతులు వారు శరొాసన విద్యను చక్కగా నేర్చుచుండిరి. జనసమ్మ రము లేని 

మైదానమునందు వారు అస్ర్రసాధనచేయుచుండిరి, కర్టుతు దీనికి భిన్నముగా (వస రించి ఒక బ్రాహ్మ 

ణుని గోవును బాణముతో కొట్లుటచే ళాన్నగనస్తుడాయెకు _రాజులవలె మహర్షులు సంపన్నులు 

కాకపోవుటచే వారికి పరివారము లేకుండెను జమదగ్నికీ ఆతసికుటుందినియే పరివారము. ఆమె 

యాతని యంబుల పొదులను మోసితెచ్చుచు, దూరమున వడిన బొణములను ఏరి అచ్చుచుండెడిది * 

తపోనిష్థ్టంయ్యును మనిజనులు తపు గ్రీజనమునండు అనురాగము కలిగియుండిరి, |పాచీన 

కాలముననే జనులు నూర్యగోళము యొక్క _చయోజనము. నెరిగియుండిరి. ఎండనుండియు 

ఆమితమైన చలినుండియ తనదేహమును కాపాడుకొనుట [ప్రాచీన మానవునకు ఒక నమన్యగానే 

యుండెను, చెట్టు సీడనిచ్చుటను అతడు చూచెను. చెట్టును మోసుకొని పోకుండ నీడనువెంటగొని 

పోవుకెట్లు అనునది కొంతకాలము మానవునకు సమన్యగానే యుండెను, బుద్ధిశాలియొకడు 

గొడుగును కల్పించెను. ఇది నేకు మనకు ఆత్యంత వరిచితమైన వస్తువగుటచే అద్భుతమును 

గౌల్పదు. దానిని ఇతివృ త్తముగా చేసిన కథ ఈ కాలమున వెలువడదు, అఫ్లే చెప్పులును, పాదము 

లకు శీతాతవములు సోకకుండుటకై రక్షణ అవసరమనిపించెను, నేర్చతియైన మానవుడు శుష్క 
కాస్టమును, చర్మమును శీతోష్టవాహకములు కావని (non-conduotors) కొంతకాలమునకు 

కనిపెజ్టెను. మొదట ఎండు కట్టితో పావకోళ్ళు నిర్మించుకొనెను. సన్యాసులు పావకోళనే ధరిం 
కురు నివాహాదులయందు కూడవీనినే ధరింపజేయుదురు. కావున కఖైతో నిర్మించిన పాదరతలే 
మొదటి దళయని చెవ్పనలెను. చర్మనిర్మితమైన పాదరక్షలు ఎక్కువ సుఖరములై నను తోలు 
అంటుటను మహర్షులంతగా నమ్మతించి యుండరు చర్మకాష్టములు విద్యుద్వాహకములుకూడ 

కావని ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టినారు. మహాభారతమునందు సూర్యజమదగ్ని సంవాదమువంటి 

చిట్టికథలును కలవు అహింస్తాత త్మ బోధక మైన నక్తువన్గుని వృత్తాంతమువంటి గొప్ప కథలును 

కలవు. అందుచేతనే మహాభారతేము విళ్వజనీనమని నన్నయభట్టు ఉచితముగ పళంసించెను. 

, “వివిధ వేదతత్త్యవేది వేదవ్యాను; 
డాదిముని వరాశరాత్మ జుండు 

| విష్ణు నన్ని భుండు విశ్వజసనీనమై 

' వరగుచుండ6 జేసె భారతంబు 

(1-1-82 ) 
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ముఖ్యనృత్తాంతములు 

శోంతిపర్వమునందు దేవవతు డుపన్యనించిన వివిధ ధర్మములను వినియు ధర్మరాజగు 

యుధిష్టిరుడు కలక తేరలేదు బంధువులనందరను (కూరుడనై యుద్ధమునందు వధించితినని 

చింతించు నారాజునకు ఖీష్ముడిట్టు చెప్పెను 'వధించుటకు మనుజుడు క ర్రగాడు', ఈ యంళమును 
నిరూవించుటకై గౌతమీ లుబ్ధక నర్పమృత్వ్యుకాల నంవారమను ఇతిహానమును నుడివెను గౌతమి 
యను (బ్రాహ్మణి కుమారుని పాము కరచి చంపెను ఆపామును పట్టి తెచ్చి యొకబోయకు దానిని 

సంహరింతునని వూనెను నాకీబాలుని యందెట్టి వైరమునురేదు, మృత్యుదేవత [వేరణవై బాలుని 

కరచితిని అని సర్పము పలికెను, భృత్యువువచ్చి, నాపేరేల యెత్తెదరు. కాలుడు (పేరేపించగా 

నేను వన్నగమును నియోగించితి' నని నమర్శించుకానెను.. కాలుతు ప్రత్యక్షమయి 'నాదోషము 
మా(తమేమున్నది మన్సష్యును కర్మమే' యాతనికి సుఖదుఃఖములు మృత్యువు కలిగించునని 

విశదము చేసెను, 

“విను కర్మంబౌనరించును 

జననము మరణంబునదియ సౌఖ్యము దుఃఖం 

బునుగావించుం దన చే 

నినదానంబడక పోవ శివునకు వళమే ” 

(18! 94) 

దుర్యో ధనుడు గాని నీవుకాని ఈ రాజలోకము తెగుటకు కారణములు కారని ఖీమ్మ డాతనినీ 

ఓదార్భెను. 

గృహస్థధర్మము నవలంబించి మనుష్యుడు మృత్యు భయము పోయునా అని పొండునందను 

డడిగిన దానికి సమాధానముగా గంగానందనుడు సుదర్శనయను రాకుమారిళ వవిత్ర చరిత్రను 
వివరించెను. ఈ కథ యతిథి వూజామహనీయతను ఉగ్గడించును. అతిధి సంతర్పణమున క్రై 
భర్తయి.నుమతి మీద భార్య తన దేహమును కూడ ఈయవచ్చునను [ప్రాచీన ధర్మమును నుదర్శన 
లాంఛనముగా అనుష్టించి ధర్మదేవతచే కొనియాడ బడెను, అన్థలిత చర్మితయైన యామె. ఓనువతి 

యను పావన నదీ రూపసున నిల్చెనట రోషకామములు జయించినవారికి గాని ఈ నిశిత ధర్మము 

అనుష్టాన సాధ్యముకాదు, 

దైవము, పొరుషము వీనిలో నేది యధికమని ధర్మరాజు వృచ్చింన అవి యొకదానినొకటి 
నహకారములనియ, ఒకటిలేక రెండవది కార్యసాఫల్యము చేయదనియు కౌరవ పితామహుడు 
వా(క్రుచ్చెను 

షౌండ చీయుని [పార్గనవై కొంతనవుడు గరుత్మంతుని చరిత్రమును వీవరించేను ఈ వృత్తార 

తము ఆదివర్యముద్వితీయాళ్య్వానము నందింతకు ముండే వచ్చినది, దీనిని రెండవ మారేల చెప్ప 
వలని వచ్చెనో అరయదగును, ఆదిసర్వమునందు సమ్ముదమథన కథ వర్ణించ నందర్భమున 
నమ్ముదమునుండి పుట్టిన మహనీయ వస్తువులలో ఉచ్ప్చై(శ్శవము [వళంనవచ్చినది, దేవతల 
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యశ్వము. కారణముగా కృదూవినతల కేర్పడిన కలహము గరుడని జన్మము ఈవిధముగా 
(వన క్తాను (వనక్తముగా సౌవర్ణోపాభ్యానము అవతరించినది అచ్చట నువర్దుడ మవాబలశాలియగు 

విహగేందురు, ఇందుని జయించినవాడు విష్ణువుచే వరము పొందిన పుణ్యాత్ముడు ఈ రీతిగ 

వై నలేయుని మానవత్వ విశేషమే  తిపాదింపబడినది. ఆనుశాసనికవర్యమునందు వై నతేయుడు 

విష్టనఖుడేకాదు. సాక్షాత్తు విష్ణువే అను అభ్యర్థి తభావము |వతిపాదింపబడినది _వేవమునందును 
తార్జ్యని స్థానము రాలగొప్పది, “న్వ స్తినస్తార్జ్యో అరిష్టనేమిః” అని యాతడు ఇంద పూష 

బృహ న్పతులతో కలివి స్తుతింవబడినాడు భీష్మడును అట్లే భావించినాడు “అచ్యుతునాలోకించి 

యానువర్జుండు నీవకావిని యండుదు” అనెను (19-1-168) 

భవమోక్షణంబగు వైష్ణవ ధర్మము నుపదేకింపుమని యుధిష్టిరుడు వేడెను (18-1-8009), 

గాంగేయు డిట్టుపల్కెను. “ప్రకృతులు వెక్కు కలవు, శాశ్వ్యతనుఖ భరితమైన నిర్వాణము కూడ 

ఒక (ప్రకృతియే పకృ్చతులన్ని టికి అతీతమైనది అకతి. అది వురూషరూవుణి అవ్య దేక్నతులు 

మనుజుని సంసారము వంక గొనిపోవుచుండ్ల అకృతియనునది భవనిరానమునకు దారిచూవును 

కామ[కోధములను చేరనీయక, నత్వా వేశము కలవాడై భావమును నిలుపుము, ఇదియే విష్ణ 

వరత". 

తత్త్వములైన అధ్యాత్మము, అధిభూతము ఆధిదైవము ఆను వాని కన్నిటికిని కర్తయు భర యు, 

హర్రయునై న పురుషుని తెలియ జెప్పుమని ధర్మజు డడుగగా దానికి నమాధానముగా భీమ్మడు 
నారదననత్సుకాత నంవాదమును ఆవిష్కరిఐచెను \18-1-BIB) విష్ణుని దివ్యాత్మనుండి అవ్య 

కము [వభవించినది, ఆరెంటికిని భేదము లేదని తజ్ఞులు చెప్పుదురు నృష్టిని ఆవిర్భవింన 

జకేయుటశకై ఆతడు (బ్రహ్మను నియోగించెను ఆతడు చతుర్వింశతి తత్తముల నృజించెను 

ఆవియేవన_నంచమహా భూతములు; శబ్ధన్చర్శరూపరసంగంధములు, కర్మేం|దియములు జ్ఞానేంద్రి 

యములు వేది; అహంకారము, మనస్సు, బుద్ధి, అవ్య కము ఇవియే ఇరువది వాలుగు తత్త్వములు 

'జేహిదేహమునకును, వంచేమవాభూతములకును గుణముల ద్వారా సంబంధమును స్థావించుచు 

అధ్యార్మాది విభజనమిట్లు చేయబడినది, 

ఆధ్యాత్మము ఆభీభూతము అధిదై వము 

గోతము శబ్దము దిక్కులు (అకాళము,) 

చర్మము న్పర్శ మరుత్తు 

న్మేతము రూవము ఆదిత్యుడు 

జిహ్వా రసము ఉదకము 

1ఘాణము గంధము మేదిని 

(శోతాదిజ్ఞా నేందియములకు వలెనే, పాదము మొవలగు కోర్మేంద్రియములకును అధ్యాత్మాది 

విభాగ మేర్పరువబడినది, ఇవియన్నియు విష్ణువునందు వీచికణు.అర్హవమునందునతె వుట్టచు నడ గుచు 

ఉండును. విభుడగుటచే ఆయనయందెట్టి మార్పును కలుగదు, 
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అవ్య క్రమునే మూల (పకృతి యందురు అరినురుషునిచే చైతన్యవంతమయి భువన 
తంత్రమును నడవును  ఇరువదినాలుగు తేశ్రముల కతితమై ఇరువదియైదవ త శ్ర్యము కలదని 
భీష్ముడు నుడివెను అతడు వేదము చేతను, వేదాంతము చేతను తెలియబనువాడు కాలాతీతుడు, 

జతే విష్ణువు, అతనినే అచ్యుతుడు అనంతుడు అందురు, ఆతకద్యయువు, అనంగుతు యోగి 

జన హృదయములందుంకువాడు ఇచ్చట గరుత్మంతుడు మునులకు ఉపన్నసించిన విష్ణుదేవుని 
మహిమ ఉగ్గడింపబడినది విష్ణు సందర్శనమున కై గరుత్మంతు డెతయో తవించెను చివరకు 

తెలిసికొన్న దేమనగా మమకారాహంకారములు నశించిన మనస్సు నందు ళమభరితులై న మహర్షులు 

విష్ణుని కాంతగలుగుదురు ఇతరులకు సాధ్యమకాదు అని, విస్ణువే తన నిజత త్రష్షమను గరుత్మం 

తున కిట్లు చెవ్పెనట “అనిమిషగంధిర్వాదులు సయితము నాయున్న రూ వెలుగరు అన్ని 

భూతములును నాయంద పుట్టి వ రించి అయించుచుచుండును నేను వాని వశమున వర్తింపను, 

నిర్మల లోధయుతులైన వహాత్ములు నన్ను ఆంతర్జ్భస్టిచే చూతురు, యోగ యుక్షలై నను, 

సా౭ఖ్యులై నను, బహిర్దర్శనులై నవో వారు నన్ను చూడజాలరు ఉపవాన లు, నియమములు, 

[(వతములు పీనిచే నర్నెజుగరామ, (పాణముఎయందు నేప వానువేవ సంకర్షణ, (వద్యుమ్నా నిరుద్ధ 

నామములతో ఆత్మ బుద్ధి ఆహంకా* మనోరూపములనొంబి యుండుదును,”'  విష్షవు చెప్పన దాని 

యలభి పాయమును రేవవ్రతుడిట్లు విళ డీకరించెను 

"వివిధ నంకల్పయజ్ఞమ.ల్ విడిచి యాత్మ 

యందు నిష్టమె నగ్ని నసమాహితముగ? 

జేసి నిస్చృహు(డై విస్ణు( జృితపృ క్తి( 

జేర్చునా డవ్యయస్థితి* జేరనేర్చు (18-1-8934) 

యధిష్టిరు డిది విని యొక ,వళ్నవేసెను కన్యాదానమున వరుడిట్టివాడు కావలయును 

ఈ యంళమును చర్చించు భీష్మడు అష్టావక్రుడను శీలవంతుడై నముని కుమారుని చర్మిత నువన్య 

సించెను శీల్మపాధాన్యము నీతడిట్లుగడించెను 

“నత్కులంబునయిట్టట నకలవేద 

ములుబురాణంబులును కాత్రముంను జదువు 

టయును సద్గతి( జేయ (బౌాఢములుగావు 

నీలసామ గి 'కేనిదుశ్చేస్టితునకు” (11-211) 

అనంతరము మనుమని (పార్థన వై కురువిరామవుడదు దానములను, దానప్మాతములకు' 

తీర్ధమ లను నవిన్తరముగ పనంగించెను కామము, |కోధము, మదము, లోథము చేరనిమనన్సు 
కలిగి కీర్ణ సేవనము చేయవలెను దమము, తపము, అహింన, $మము అనుమహాగుణములే 

నిక్క పుతీర్ణములు దానివలననే కచిత్వము కల్గును ఇవి లేనివాడు వట్టి జలములలో మునిగిన 

మాతమున పచిత్వము కలుగదు అని చూవృద్ధక్ష తియపుంగవుడు ఉచితముగ అభిభావ్నించెను, 

ఒకనాడు తనకడకు వచ్చిన నారదమహర్షిని పూజించి వానుదేవు డిట్లడిగెనట, “దేవ 

మునీందా।ః నమస్కారార్డులెవరు నీవెవరికి మొక్కుదువు “నారదుడిట్లు బదులువలికెను' 



నట. 

"ఎదురు తివర్గమున సొగడతగినరితీని ఆనున్షింతురో, అహంకారమ నుకారము లెవరికిలేవో, 

ఎదురుసువ ర్తనులు, అలోలురు, బోధమహితులో వారికినేను నమస్క_రింతును " 

కుష్క_వేదాంతి [ప్రనంగములందు స్త్రీనిగూర్చి కరినముగ ,వాయుటకన్పించును. ఈ 

వర్వమనందును అట్టి (వనంగములు కొన్నికలవు. గాంగేయుడీ నందర్భమునిట్టుముగించెను, 

“పాండవ్యాగజా స్రీలయందు మంచివారును గలరు. ఆకుల ధర్మవతుల కతమున భూమి నిరఫా 

యత్యమొంది ఎనగును, 

“పాత్నివత్యముగలిగిన 

నాతీయన(గ గైవమన జఇనుస్తుత వేజే 
యాతత ధర్మా ర్గనుఖ 

భాతులు నత్భార్యవలన( గాదే కలుగున్.” 18-2-29] 9 

(వాహ్మణ్యవ్రభావమును గూర్చి వెక్కునందర్భములలో చెప్పబడినది చ్యవననహుష 

నంవాదమునందు విప్రనికి వెలగోవు మ్మాతమేయని చక్కగా [త్రతిపాదింనేబవీనది  దానములలో 
అన్నదానము (పశ స్తమని యుగ్గడింపబడినది. "మునులును [పళంసింతురు లోకతంతము, 

(క్రతువులు, తక్కిన సర్వమును అన్నముచే నరచును కావున అన్నము “ఇచ్చట మరియొక 

మంచిమాట నిగడితమైనది “'అన్నమువెట్టుటకె కులము, విద్య, వృత్తము మొదలగువానిని 

అడుగవలదు, అన్నము అమృతమనయు యజుడు పలికెను. ““భూదానముకూడ విస్తారముగా 
న్తుతింవబడినరి,  వనుదానియైన వనుభ నిచ్చినచో తక్కినభూతములన్నియు తన్నుతన్ను ఇచ్చి 
నట్టు సంతనించునట భూమిని, గోవును, సరన్వతిని ఇచ్చుట తుత్యఫలములని గాంగేయుడు 

వెద్దలవలన వినినట్లు చెప్పుతున్నాడు గోవుమహిమ, గోదానపుణ్యము, విస్తారముగా కీ ర్తింవబడి 

నవి. గోదానమునందు కలిగిన (వమాదముచే నృగమహారాజు ఊనరవెళ్లి యయిన కథచెప్ప 
నైనది, ఊద్దాలకుడను మహార్షి కుమారుడు తండిచే తొందరపాటున మరణమొందుమని ళవింబిబడి 

తిరిగిజీవించివచ్చిన చక్కని కథయు ఈ నందర్భముననే [వవ శ్రమైనడి. యమమందిరమున 
కేగిన నాచికేతు కచ్చట వెక్కువుణ్యలోకములను నందర్శించెను, వానిలో గోదానపరులు అలంక 

రించు లోకము మిక్కిలి కోభాన్వితము. 

మనుజుడు తాతృర్యముతో ననుక్టింపవఅనిన విధులేవని కుంతీ తనయా[గజుడడుగగా 
దేవ్యవతుడిట్లు చెప్పెను. “వేదాధ్యయనము, అధ్యావనము, దమము, అపత్మిగహము, నత 

నిరతి, (బవ్మాచర్యము, గురుమాతావితృచకూషణము, భూతదయ, గోవతనంవద “ఇది తప్పక 

యనుష్టివ వలసిన విధులు, గోమహిమ సందర్భమున 'ఫేనవుడు అను మహర్షి చరితము, రంతి 
దేవుని వృత్తాంతమును వఇ్చనవి. ఫేనవుడనగా ఆవుపాలన్ని యుదూడకే విడిచి తాను నురుగు 
మ్యాతము భుజించి గోసేవ చేసినవాడు దానము లెన్నియో |ప్రన్తుతింవబడినను అవరి (గ్రహమే 
(వళన్త ధర్మమని (ప్రతిపాదించుటకు న్త్షి న వృషాదర్శి నంవాదము చెప్పనై నది ఈ కథాంత 

మున చెప్పిన నీతియే మనలోథము విడుచుట కేవియు. నరిగావు గుణములు,” 
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తవన్సనగా ఉవవాన విధియేనా? మరొకటి కలదాయని కౌంతేయడు పృచ్చింప థీమ్మ 
డిచ్చిన సమాధానము “ పెక్కుదినము లుసవాసము చేనినంతమాతమున తవన్నగునా అవియాత్మ 

ఘాతమ్మాతమగును సత్యము, [బహ్మచర్యము, నిత్యకచిత, మౌనము, ఆతులనియమము, దయ 
త్యాగము-_ ఇవితవన్సంవదయొక్క. ఆకృతులు”, (188-805 ) 

ధర్మతనయుని పార్దనవై తటాకాదుల _పతిక్టచేయట పుణ్యహేతువనియు, దానియందు 
గోవులు నీరుత్రావి కర్తకు పుణ్యలోకములు కలిగించుననియు, దెరువుగట్ల వె వృషారోపణము పుణ్య 

కార్యమనియు,ఆశెట్టునీడచే అతి థిజనులను, వుష్పములచేదేవతలను పండులచే దేవతలనునంతోవ పెట్టు 

ననియు ఖీమ్మడు వివరించెను వుణ్యతోకములు వివిధ[ప్రకార మనోవారులే యుండునని తెలువుటకు 
ఇం్య్రదమతంగముని సంవాదమును కథసాగినది గౌతముడను వ్మివుడు అరణ్యమున త వన్సుచేయుచు 

తల్టిలేని ఒక యేనుగు శిశువును గాంచి కనికరముతో వెంచెను, అదియువానియందు |-వీమకలదియై 

ఆతనికి దర్భలు తెచ్చియిచ్చుట, ఆతరింట లేనప్పుడు వర్ణాలను కాపాడుట మొదలగు సేవలు 

చేయచు బుద్ధియతమై పు|త్రునివలె మెలగుచుందెను, ఇందుడు గౌతమునిపరీక్షింవగోరి ఆదేశ మును 
పాలించు ధృతరాష్ట్రడను రాజురూపమున వచ్చి కలథమును తనకిమ్మని గౌతమునికోరెను దానికి 

ఐదులు గోవులు, మాడలు ఇచ్చెదనని ఆశచూ వెను, మహర్షి నిరాకరిందుచు ఇట్లనెను. “శళవమున 

తల్టిలేకుండగా నేనుడీనినివెంచితిని, నాకు దీనివై వ్యుతవాత్సల్యము. వదివేలగోవుల నిచ్చినను, ఒక్ష 
కోటి నిష్కములనిచ్చినను దీనిని విడువజాలను. పొమ్ము” అనెను, దృతరాష్ట్రనృవతి నిర్బంధ 

మునకు దిగను, గౌతముడుపాయముతో తవ్పించుకొనుటకై 'యమునినభకురమ్ము , అక్కడ ఏనుగు 
గున్నను ఒప్పింతును' అనెను. రాజునేనక)డకు రాజాలననెను, కానిచో మందాకినీ తటమునకు 

రమ్మనెను, భూపాలుడు కాదనెను కాకున్నచో ఉ_త్రరకురుభూములకురమ్ము. నూర్యునిలోకమునకు 
రమ్ము, ఇందనధకురమ్ము, గోగణలోక మునకురమ్ము | బహ్మన భకురమ్ము అని మహ్షి వెక్కువుణ్య 

లోకముల కాహ్వానించెను దేనికిని మాయవేషమున నున్న ఇం(దుడు ఒప్పకుండెను. ఆయాలోకము 

లందిట్టి ఇట్టివుణ్యాశ్నులుందురనియు, తనకచ్చట (పీవేళ ములేవ నియ ద్రక్యావ్యానముచే నెను ఆంత 

గౌతమమహర్షి ఇందుని నిజన్యరూపమును (గ్రహించి అతనిని స్తుతించెను, ఇం్యదుడును నంతసించి 

ఇట్టనెను. "ఈయేనుగు పిల్ల నీమీద తొాండముసాచిమూర్కొానుచున్నది, నీపాదముల కడనిలచి నీక 
(మొక్కుచున్నది, వ్యుతనదృశమైన దీనిని నీనుండి ఏలవేరు చేయుదును న్చువరును గురించ 

తాలరు బోధమహనీయుడ వైన సీవెరింగితివి,” అని |వశంసించి పాకళిననుడు అంతర్హితు 

డాయెను, మునిజనము భూతదయాపరత్వమునకీకథ నిదర్శనము. 

పురుషుడు కతాయువనిశుతి చెప్పుచున్నది, ఆయువుదేనివలన 'వెరుగునను వశ్నకు నమాధానము 

“ఆదారము ఆయున్సును వెనుచును, దురాచారునిసర్య భూతములును అభిభవించును, సాధుజనులు 
పోవుమార్గమునాద రించుట యాబారము క్రోధము, హింస, అనృతమున లేకపోవుట చిరాయువు 

గల్లించును, పరదారగమనము ఎల్జపావములకంటె ఆయస్సంకయకరము ధర్మము ఆయువును 

లక్ష్మిని వెంపొందించును, అన్ని యాచారములలోను, నకలభూతములయంచును దయగలిగియండుట 

'వెద్దయని ఆదిమునులనిరి ఆభిల వర్ణములవారికిని దయగలుగుట వెద్దగుణము,” ఉపాధ్యాయుని 
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కంటె తండిఅధికుడు. తండడ్రికంటె తల్లిదళగుణ ములెక్కుడు. జననీజనకులచేనగు జననము దేహ 
సందింధమైనద ని వేదమునుగువును. ఆదార్యూనివేలన పొందినప్పట్టువు ఆజరామరము, ‘కావున 

ఆదాగ్ముదు నర్వాధికుడు' అనిశాంతనవుడు. 

వేదాంతార్జములు 

ఆనుకాననిక పర్వమందు కొన్ని ఘట్టములలో గహనమును, సాంకేతికమును అగు తాత్త్విక 

చింతన కలదు, వానిలో హరననత్కు మార నంవాదమొకటి దీనికి సంస; ఉలత మూలము చ్మితశాలా 

(వతియందు కొనించలేడు, కుంభకోణా పతి యం దీభాగముననున్న ది, ఆం ధభారతకవులు (గహించిన 

నంస్కృతమూలము దాక్షిణాత్య్మ్మపతులకు సన్ని హితముగాన.ండుట ఇదివరలో చెప్పనైనది. పరమ 

కివుతొకనాడు ననత్కురుని యాశమమునకువచ్చి నల్దావము చేయచు ఇట్టుపక్రమించెను. “ధ్యాన 

మానదర్శనీయమైనవస్టువేది? తత్వములెన్ని? యోగసాంఖ్యములతెరగు వివరింపుము * సనత్కుమూ 

రుడిట్లు |పనంగించెను ''త త్రములు ఇరువదినాలుగు, కొందరు ఇరువదిమూడు అనియందురు, అది 

యవిచారమూలము మనోబుద్ధులురెండును ఒకేతత్వమని తెలియనివారందడు. అట్లుచేయుటచే 
తత్వములు ఇరువదిమూడగుచున్నవి పంచవింశతత్త్వమొకటి కలడు, అదిచతుర్వింశము లకు 

అధిష్టానము, ఇరువదినాలుగు వదార్థములును ఇరువదిర్తుదవదాని యందు పుట్టుచుగిట్టుచునుండును 

ఇరువదినాలుగు త _త్వములేవియన - భూతములు, తద్గుణములు, దశోవిధేంద్రీయములు, మనన్ను 

బుద్ధి, ఆహంకారము, (వకృతియనునవి, కాష్టమునం దగ్నివలె దేహమునందు పురుషుడుండును ఆ 
పుకుషుడును కానును ఒక్కటియని యెరుగుపయే ఎజుక, మానము ఈర్ష్యక లమానవుల కీదృష్టి 

యంవడదు ఆప్పరుషునే వేదము ఆమృతార్థత _క్రమనియు (బహ్మముఅనియే నిర్జేరించును. త త్త 
ములు _అన్సలోమ్మకమమున (వ్రభవించుట _ సృష్టియగును అనగా అకాళమునుండి 
వాయువు, వాయువునుండి ఆగ్ని, దానినుండి జలము, దానినుండిపృథ్థి ఈ|కమయు 

అనులోమము, దీనికిభిన్నము విలోమము విలోమ (క్రమమున. ప్రక్రయమగును త త్రకములన్నియు 
బహ్మమునంద కలి ముట ఏకత్వము (టబహ్మము ఓంకార వాచ్వము అది యనహంకార 
(నిరూఢ భావనారాధ్యము., అది అనుష్టము ఆకీతము, అది ద్యంద్యాతీతము. అవి ఇం[యాగోచరము 
అచలము ఆదివిరహితము, ఇంద్రియ నమా జము మనన్సునందును, మనన్చ్ను బుద్ధియందును, అవీ 
యహంకారమునందును లీనమగును అట్టిజీవుడు పరత త్తగ్రమునందు లీనమగున్న 

ఆయా ఇందియముల కధిష్టాత లైన వేవములనుచెప్పుచు బుద్ధియందు (బహ్మయుండునని 

ననత్కుమారుడు వచించెను. ఇంతకును అధిష్టాత ఆత్మి దానిని బుధ్యమానుడందురు, అతేడు 
'వబుద్దుడు, ఆబుద్ధుడు అనీ రెండుతెఅ గులు, బుధ్యమానుడే అవ్య క్షత త్యము దానిని చూచువాడు 
ప్రబుద్ధుడు బుద్యమానుని, (వ్రబుద్ధిని ఆబుద్దుడెరుగును ఇవన్నియు అత్మదళలు వా స్తవమున కాత 
డొక్కడే ఈదళలోనే కరుడు, ఆమ్షరురు, 'సేకుడు ఆనికూక చెప్పుదురు. ఇదివరలో సూచింపబిడిన 
వంచవింకోకుడే (వబుద్ధుడు. ఆత డబుద్ధునిచూచును పకృతి నెరుగును అబుద్దునేషడ్వింకోకుడం దురు, 
ఆతడు వాజ్మనస్సులకేందడు. (వబుద్ధుడు తాను అబుద్ధునితో న భిన్నుడనని భావింవవలెను. భిన్నత్వ 
మును తలపోసినచో (వకృతికి తన జ్ఞానముధారవోసీనట్లగును, 
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మునివర్తన మెట్టుంద వలెనని మహాదేవుడడిగిన దానికి ననత్కుమారు డిట్టు ఉత్త రమొనగెను, 
"మునివనముననైనను, హశ్యాలయశః ననై నను గుహానికేతనమునందై ను ఊండి, ఆననబద్ధుడె, 

ఇంద్రియములను విషయములనుండి పావి మనమున కూర్చనలేను తరువాత మనస్సునుని[గహింవ 

వలెను. మనన్సుస్వాధినమైనదో జ్ఞానము నిర్వూతదీవమువలె స్థిరముగానిల్చును, అప్పుడు యోగ 

తన హృదయన్థుడ్రైన దేపునిరూచును ఈ క్రమమంతయు “శచౌదేశే (ప్రతిష్టా వ్యగ్గిరమా సనమాత్మ నం 
ఇత్యాదిగా భగవర్గీతయందు చెన్పినక్టే యున్నది. ఇది యోగమార్గము, ఇంకసాంఖ్య పద్ధతి, 

సాంఖ్యులగు నై ష్టికులు భవసాగరము గడతురు ఇం|డియము౭౬ కంచె మనన్సెక్కువ, దాకంటె 

అహంకారము అహంకారముకంటఠె బుద్ధితే త్వ మెక్కు_న టుడ్ధికిమీద ప్రక్సతి ద్రకృతికంచె 

వురుషుడెక్కువ అచేతనమగు (ప్రకృతి చేతనా విశిష్టుడగు పురుషునిచే నచేతనమగును ప్రకృతి 
గుణననాథము పురుషునకు సహజముగా గుణములుచేవు, కాని (వకృకి నంగతిచే నాతరు గుణ 

నహితుడగును, ఇవియన్నియు అజ్ఞాన విలసితములని తెలిసికొని పకృతిను| పేక్షించి తనకుదానే 
ఒక్క_డని వురుషుడు తెలిసి కొన్నవ్పుడు అజ్ఞానభూమము తొలిగి యాతడగ్నినలె ప్రకోశంచును 

అట్టుకాక పురుషుడు తమస్సుచే నావరింవలడి తానును, (కృతియ ఒక్కొటని భావించినప్పుడు 

దేకృతికృత్యములగు నృష్టిలయములకు రాను కర్తయె తజ్జక్యము బగు నుఖమ।భఖాదుల ననుభవిం 

చును అజ్ఞానావృతుడ గుటచే ఆగఖమైన యా యనుభూతులనే సుఖముగా [భమని యనుభవించును, 
ఎప్పుదు పురుషుడు ధృతిమంతుడె ప్రకృతి ను వీక్నించునో అప్పుడాత కు షడ్వింశునితో నేకత్వమందును, 
నత్వగుణము చేతను, త త్వజ్ఞానము. చేతను ఇది సిద్ధించును నానొత్వము అజ్ఞాన 

జన్యము ఏకత్వము జ్ఞానజన్యము మొదటిది అవిర్య రెండవది విద్య, షడ్వింకుడు 

విద్యామయుడు. అజరురు ఆద్యుడు, అనంతుడు కేవలురు వురుషుకం (వకృశి యందుండియ 

దానికంటె భిన్నుడనని తెలినికొనవలెను చేప సీటీయందుండియు నీటికంటె భిన్న 
మైనది మళకము ఉదుంబరఫలము నందుండియు దానికంటె భిన్నమైనది, అత్లే ప్రకృతి పురుష 
నంబంధము |వకృతిని విడిచి వంచవింపడైన వురుషుడు పడ్వింశభానము కనును అదియేము క్రి, 
ఇది కపిల మతము, ఈ త త్త్వజిజ్ఞాసకంతకును కొలికి పూసగా ననత్సుమారు డొక వాక్యము 
నుడివెను, ''నంగము బంధము అఖిల నిన్సంగత మోక్షము”, భారతియవేదాంతసారమిదియే,. 

ధర్మరాజడిగెను, ''మృతుండుమేను వికిచి యెయ్యది నసహాయంబుగా(జను” ఖీష్మడు 

నూక్షుముగా నిట్టుచెచ్చెను “నరుడు పుట్టినప్పుడొంటరి, మరణమునప్పుధు తనకుతానకలడు, 

ధర్మము మృతులకు నహాయము , జీవించుకాలమున ఏవిధముననై న ధర్మమును చి త్తమనందుంచ 
వలయును 

అహింస 

(ప్రశ్నలలో కెల్ల సారభూతమైన వళ్నను ధర్మనందనుతు తాతను వైచెను, “ధ్యానము, 
ఇం[దియనిగ్రహము అహింస గురునమర్చనవిధి నిశ్యానుష్టానము, తవస్సు- వీనిలో నేది పెద్ద" 
అని. గాంగేయుడిట్లు నిష్కర్షచేసెకు, “ఈ రును మంచితెరువులే. ఐనను అహింన మిగిలిన 
యైదింటికి పెద్ద, అడి యన్ని ధర్మములను వెలిగించును 



చేమ 

“ఠంతియడుగులోనం దక్కిన జంతుచే, 

యంబు నడుగులెల్ల నడ (౧గ౧యుండు 

నట్ట ధర్మకోటు లన్నియు లోనగు 

నిద్ధగుణ యహింన కింత నిజము, (18-4_288.) 

హింన నాలుగు విధములు మనోవాక్కాయ జన్యములై నవి, మాంనభక్షణము కావున 

మాంనభ క్షణము వర్జ్యము, పితృకార్యములందును, యజ్ఞ ముఖమునను డ్రుతిచోదితమగుటచే మాంన 

వినియోగము హింనకాదనియు, “కేవలము మాంనమునందలి చవిచే (ప్రాణులను చంపుట పావమనియు 

చెప్పబడినది. (బతుకును చావును సుఖదుఃఖదములగుట కీటక ములకును జీవితాశ మిక్కుటము, ఈ 

యంశేము నిరూవించుటకై వేదవ్యానునకును, కీటకమునకును ఆయిన నంభాషణ (పనర్తి ర్తిలినది, రథ 

చక్రముల క్రింద పడిపోవుదునను థీతిచే తొలిగి పారిపోవుచున్న యొక కీటకమును వేదవ్యానుడిట్లు 
నంబోధించెను, ఓ కీటమా। నీ జీవితమెంత, ఇం్మదియ సమాజనుఖముల పొందుటకై నను చాలని 

జీవితమున్ననేమి? కోయిననేమి? ఒక విధముగా చూచిన నీకు చావుమేలు కదా. వలతొలగి పోవు 

చున్నాను" అనను. కీటమిట్లు చెవ్చెను. “కీటములుకూడ సుఖమును పొందగలవు అదికాకయు 
రావు భయమును కరిగించునుగదా” 

పరతత్వము 

నర్వకాస్ర్రసారంజై గ్రోక్టమైన యనుషేయమేదని ధర్మజుడడుగగా( ఫీమ్మడు నారద 

చృ౭డరీక సంవాదము ఏనివించెను “ప్రకృతికి వరమైన ఇరువది యేనవ తత్త్యము కలదు. 
అదిరే ఖీవాత్మ అది నరుడన ,జరగును. నారాయణుడు వరతత్త్వము, విశ్వమాతనియం దుద్భ 

వించి లయించును, ఆతడే నవరమబహ్మము. ఈశ్వరుడు విష్ణువు, నారాయణధ్యానమే పరమాను 

క్లేయము, విష్ణుని భ క్రిమార్గముచేతనే చూడవచ్చును. ఫెరతోవలకాదు”. అని నారద మహర్షి 

పుండరీకునకు" తెల్పెను. 

" ఉమామహేక్షోర “సంవాదమను విసృత ప్రసంగమునందు శ్రీకృష్ణమహిమ చెవృుటతో 
పాటు శ్రీన్సియో ధర్మములు వివృతములై నవి, ఈ సంవాదము పార్వతీవరమేశ్వరుల నడుమ 
నడభినది శ్రీకృష్ణుడు వుగ్రార్థియై రుక్కిణీసమేతముగా తపక్చర్యకై పిమవన్నగమునకేగెను* 
అహూర్యకథాక్రభణ కుత్తూహలి కైన థీకృష్ణునకు నారదమహర్షి ఉమామహేశ్వర, నంవాదమను 

(హ్రీరీనేతిహాసమును వినిపించెను. ఒకప్పుడు. గౌరీదేవి వేడుకే. శివుని కన్నులు మూసెన్లు, 
నూర్య' “చందులు మ హేశుని న్నేతములగుటచే తోకమంతయు అంధకార బంధురమయ్యును _ 

లోక మునకు వెలుగు నిచ్చుటకై |తినేతుడు.,ఫొలలోచనము తెరచెను. దానిచే హిమ్మాదియందు 
అగ్గి దాహము బయలుదేరెను. తనజనకునింటికి అపాయము కలుగుట చూచి పార్వతీదేవి ఆరాట 
వడరీన న్నేతీములు విడచొను. వట్టి కాంతలకును వుట్టినింటివై అమిత |పేమకునుట దీనిచే 
శలిమనగును, పరమేళ్వరుని 1 తీరోచనత్వము, సీలకంఠత్వము, క్మళాననివానము మున్నగు 
అసోథారణగుణములకు కారణమేమని పార్వతి యడుగగా" మహేాశ్యరుదు వివరించును, కాలకం౦ంరుడు 

తన యుగ్రరూవమునిట్టు నమర్థించెను, “లోకమున :శీతము, ఉష్ణము అను కెండు ధర్మములు 



న! 

కలవు, ఒకటి సౌమ్యము, ఒకటి అగ్నేయము, సౌమ్య ధర్మము విష్ణువు ఆగ్నేయ ధర్మమునేను” 

అని శివకేశవులు ఒకే భర్మముయొక రెండు రూవములనుటను వ్యంశింపజే నెను, 

శివుడు పార్వతికి వర్ణ్మాశమ భధర్మమలను తెలియజేయచు గృహస్థధర్మమును [వ్రేళోల 
నించెను. గృహన్గధర్మము (వవృ త్రిధర్మ ము ఆర్యజనమాన్యము, గృహన్గుదు అతికాంత్స టీక 

ధర్మముఖ్యముగ (వతినిత్యమును ధిర్మార్థకామములను "సేవింపవలెను, ఇతర్మాళమన్థులకు 

గృవాస్థు ఆశయ భూతుడగుఓచే ఈ యాగ్రోమము ్రేష్టమైనడి ఉత్తముడైన, |వ్రభుపు (క్రోధ 
కామములు లేక దండమును ఆచరింపవలెను చారదృష్టీ కలిగి తన రాజ్యచ్చేమము నరయుదు' 

నత్యధాషణుడు కావలెను ఆతడు కయ్యము క  కాలుత్రహ్యధు. న్యాయమైన యుద్ధమును 

కూరుడై చేయను పొంసాహింనల విషయమై ఇచ్చట నురికొంత చర్చ జరిగినది, హాంసావర్ణనము 

పూర్తిగా సాధ్యము కాదని ఉమాదేవి అభిపాయవడెను క్రీఓకములు మనపయత్నములేకయే 

భూమిదున్ను నవ్పుడును, దీనములువెట్టు కొనునవ్పుడును మరణించును ఇవి కల్మషహేతువులు 
కావు, యుద్ధమునందు పలువురు చోత్తురు అది పాపమునకు హేతువగునా సం[గామమరణము 
న్వరగ్గహేతువని వేదము చెవ్పుచున్నది, రాజైనవాడు దోషులను దండింవనలెను దంద్భులను 

దండింపకుండుట పాపము, (క్రతివిహితహింన హీంనకాదని ఇచ్చటను చెప్పబడినది, కానముకృతము, 

లైన కర్మముల ఫలమును అనుభవించే తీరవలెను అకామకృతములైనవి ప్రాయక్చి త్ర ముచే 
చెడుటయు కలదు, తృష్టానమమైన దుఃఖమును, పరిత్యాగనమమైన నుఖమును లేవు, కాయము 
ముదినినను తృష్ణ జీర్ణించదు. కాలము ఆయువును దివనమాన నంనత్వర |కమమున గొని 
బోవుచుండును, రేపు చేయవలనిన ననులు నేడును, సాయంత్రము చేయవలసిన వని లేవ 

కడయు తీర్చుట యుక్త మని మహేశ్వరుడు బోధించెను 

శివుడు పార్వతికి సాంఖయోగ లక్షణములను తిరిగివివరించెను. ళారీరమైన ఘోరతవము 

కన్న జ్ఞానమున విముక్తి నొందుట |[శేయమని ఈళానుడు నుడివెను నత్వరజ నమోగుణములు 

వాని కార్యములను గూర్చి మరికొంత వివరణము కలదు దేహియు, దేహమును వేరనుజ్ఞానమే 

మోశ్నహేతువు, యోగమునందు మనసునువట్టు ముఖ్యపుటనువు, 'యోగళ్ళి త్తవృ తినిరోధః= 

అనిగదా చెప్పబడినది, నమవర్తనమే యోగమను గీతావాక్యము లిచ్చట అనూదితములై నవి 

“నాత్యశ్నతస్తు యోగో౬స్తి నదైకాంత మనక్నత।। నచాతిన్వవ్నశీలన్య। జ్యాగతోనైవ చార్జున 

అనుభావమే ఇచ్చటను (గహింవనైనది, 

పాశుపత (వ్రతము 

నాలుగా గ్రోమము లుండగా ఐదవదగు పాకువతమహావ్రతమును కాను కెలివినట్టు మహే 
కుడు పలికెను, మంగళరక్షకును. కచిత్వమునకును విభూతి ఏర్పడినది. పాపవతులు విభూతి 
లిపాంగులై , కపాలధరుళై (బహ్మచర్యము పాటించుచు, జడలుధరించి కాని, ముండిత శిరన్ములై 

కాని యండదగునని శివుడు నూచించెను. శివలింగ స్థావనము కూడ చెప్పబడినది. లింగమునే 

ఈశ్వరునిగా భావించవలెను, దానికి ఆభిషేకాదు లౌనర్చవలేను. 
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ఇట్ల వెక్కువిషయములు పార్వతికి చెవ్చి త్రీ ధర్మమును గూర్చి ఈకానుదామెనుండివినగో 
చెను మొదదనిగ్గచే అభ్యంతరము చెప్పియు గౌరియెట్టకేంకు అంగీకరించెను, తన వద్దకువగ్చు గంగాది 

నడీ ప్రీతో ఇ దించి చెవ్పుదుక౦ యనెను, ఈ సందర్భమున కాత్యాయనివద్ద శు వచ్చునదులలో 

ఆంధదేశపు నదులేర్ద మూలభారతమునలేవ్పు తిక్కనసోమయాజి తన ఆంధ్రదేశాథిమానమును 

చూపుచు గోదావరి కృష్ణ, చెన్న నదులను గూడ సభ్యురాండనుగాచేర్చేను. కవిబహ్మ పెన్నా తీర 

వాసియగుటచే నడీమత్లులలో వెన్న లీకపోవుట చిన్న తనమని థావించి దానినిసెరిచిన్గైను, ఆంధ 

దేశాథిమానమును చూపుటకు నన్నయ భట్టారకుడే మార్గదర్శి యయ్యెను. అర్జనతీర్ధ య్మాతా 
సందర్భమున మూలభారతములో డేగిదేళ వశంనలేక పోవుట లోపమని భావించి యహీనుహాకవి 

ఆం[ధదేళమును గోదావరిని, శ్రీ శైల భీమేక్వరములను మితముగను హితముగను వర్జించి దేశ భ_కికీ 
ఒరవడివెట్టెను (అది- 8. 189) సజ్జనులు న్వస్థాన చేషభాషా భిమానము కలవారుగదా। పార్వతీ 

దేవి శ్రీశపోజమైన బి విడియముతో ఉత్త "ను శ్రీలషబిములను గూర్చి చక్కగా (వ్రనంగింవగా మహర 

అందరును విని హర్షించిరట, కన్యయనగా ఎవ్వరు అనుటలో _పాలీనకాలమునకును, తిక్క నకాలము 

నకును దృవి బేధమేర్పడిది వవోధారతవునందు "ముకు పాపా” అని యన్న దాని" 'హోషయాజి 

తనకాలసప్ప భావములకు అనువుగా మార్చి “యితుమతిగాక శుద్ధత యు గల్గినయింతికన్య అని 

రచీనచెనెను (18- 5-55) 

భీష్ముడు యధిస్టిరునకు కడసారిగా ధర్మములలో కెల్ల విష్ణు మం|తధ్యానము పెద్దయని 

యపన్యనించుచు విష్ణు నహ్మననామములను ఉచ్చరించినట్టు మూలభారతమునక లదు ఇట్టిదీ ర్ట 

(వసగములను నం రక్ష వించుట ఆంద మహాభారతకర ల 'మార్గమగుటతే తిక్కన సోమయాజీ విష్ణు 

నహ్మననామములను పూర్తిగా చెప్పక ఇద్యంత నామములను గెండుసంక్తులలో చెవ్పివివ ంచెను, 

ధర్మములు వినుటయందు వినువులేని యుధిష్థిరుతు తాతను ఇంకను ఏమియో అదుగ 

దలచెను అంతకాంతనవుడిట్లనెను “ఇందియంబులును, వాజ్మనసంబులును దుర్భలంబులగు 

చున్నవి ఇనుండు దశ్నీణాయనంబు తుదిచేరుచు వచ్చె దేహన్యానంబు తడవునేమి దోంచుచున్నది, 

కృష్ణుండు నీకు వి(వజనవికేషంబు వివరించువాడు "" భీష్ముయ నూచించిన బ్లే శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ 

రాజునకు (శాొహ్మణ ప్రభావము చెప్పుచు దుర్వాసమహర్షి వృత్తాంతమును వినిపించెను, అంతీతో 

నాగక శివుని మాహిమనుకూడ వనుదేవనందన డువన్యనించెను శివనామముల నుగ్గడించెను, 

కృష్ణద్వై పాయనమ హర్షియొక్క భారత [పణాశిక చూడ, శివకేశవుల అభేదమును [వతిపాపంచుటయే 

, ఆయన మతీమైనట్టు భాసించుచున్న ది శివుని మహ త్త్వమును కృష్ణునిచేతను, విష్ణుమహ త్త్యమును 
మహేశ్వరునిచేతను వ్యానమునీందుదు చెప్పించుట ఆ మూ ర్రిద్వయ మేకమూర్తి యనుటయే' దీనిని 

లెన్సగా (గహించియే సోమయాజి "ధర్మార్ర్వైతస్థితి భారతాఖ్యమగు లేఖ్యంకైన యామ్నాయమున్ ” 
ఆని మహాభారత తాత్పర్యము అద్వైత మన్ని (ప్రకటించెను 

మహానుభావుడగు శాంతనవు డెన్నిమారులు చెప్పినను తనివిచెందక ఇట్టనెను. “అహింస; 

నత్యము, (కోరవర్ణనము, దానము--ఇవి ఊ త్రమధర్మరాశియని యని తెలిసికొనుము. ధర్మసూక్మము 
లను (ప్రతము, వరిత్యాగము కలిగి లోభమోహమదసమావృతులుగాని సమంచిత చరితులవలన 
తెలియుము” అని ముగించెను గాంగేయుడు ధర్మపవచనము చేసి ముగించిన ఏబది దినములకు 
నూర్యు డుత్తరాయణగతుడయ్యెను, మహారాజగు యుధిష్టరుడు ధృతరాష్ట్రాది వృద్ధజనుల 
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నందరను కూర్చుకొని శరతల్పగతుడగు మంగాకినీనందను కడకు చనెను. కృష్ణుడు మున్నగు 
వారును, పారాళర్యాది వరమసంయములును దేవ[వ్రతుని ఆంలిమయా[తకు నన్నిహితు ల్రైయండిరి, 

నీమ్మదు కన్నుతెరిచి వారినందరను నంభావించి ధృతరాష్ట్రనితో [వ్రత్యేకముగ పాండవులను నీ 
కుమారులుగ చూచుకొనుమని యొవ్పించెను, శ్రీకృష్ణుని స్తుతించిదేహత్యాగమునకు అనుజ్ఞయిమ్మని 
కోరేను వానుదేవుడిట్లనెను “అనఘా। కృత వుణ్యుడవు, తం|[డ్రివలనిభ కి వెంవుగలవు దానిచేత 
కదా మృత్యువు బంటువలె నీవశమై నిలిచినది. వనువుల పొందుము” అమరనదీ తనయుడు 
వారందరను కౌగలించుకొని ““మీచేతననుజ్ఞాతుండ నకదా। అనృశంన్యంబును, నత్యంబును 

నిత్యంబులుగా పాటించి |ప్రదుకుండు” అని చెప్పి సెలవు తీసుకొని యోగ ధారణచే ఊర్జ్వగతిగ్రైకా 

నెను, మహాభారతమునందలి కరుణాత్మక ఘట్టములలో ఖీష్మనిర్యాణము వవి తతమమైనది, 

ముగింపు 

ఈ యేడన నంపుటముతో ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ము|ద్రణము తుది ఘట్టిములో 
వడినందుకు నంతోషించుచున్నాము. ఒడ్డు కనుచూవు మేరలోనున్న ఈతగాని థైర్యాధైర్య 
స్థితికి లోనగు చున్నాము, ఆర్థికముగా ఈ యుద్యమమింకను కష్టముల నెదుర్కొన వలనివచ్చుటచే 

కొంత ఆధైర్యమును తప్పుటలేదు. ఆంధధ్యపదేశ్ [పథుత్వమువారీకార్యమునకై జొదార్యముతో 

ఆరనవు నహాయమును మంజూరుచేసిరని వినియ, అది యింకను |క్రియారూవమును చెందకుండుటచే 

ఒకింత ఆరాటము నొందుచున్నాము. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయమువారు ధీరత్వముతో ఈ కార్య 

భారమును వహించుచునే యున్నారు, (ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ యన్, నరో త్రమరెడ్డిగారును, 
ఆధంభమునుండియు మహాభారత బోర్డునభ్యులుగా నుండిన థీ దేవులవల్లి రామానుజరానుగారును 

మా (పత్యేక కృతజ్ఞతలకు పాత్రులు, వారి సొజన్యముతో వీని కడనటిదైన ఎనిమిదవ నంవుటమును 
కూడ అచిరకాలములో వెలువరించి అవభృతస్నానసౌభాగ్యము నందగఅగుదు మని ఆశించు 

చున్నాము, 

ఈ నంపుటము సిద్ధము చేయటయందు తోడ్పడిన నంపాదకులకును, కార్యాలయ కార్య 

కర్తలకును, త్వరలో మ్ముదణకార్యము ముగించిన ఆంధ రచయితల నహకారనంఘ మ్ముదణా 

లయమువారికిని కృతజ్ఞతలు తెల్పుచున్నాము, 

16.12.1979 ఖండవల్లి ల్మీరంజనం 



నీమదాంధ్రమహాభారతము 
ఆనుశాననికపర్వము 

ఎాాంంాా 

అం(ధ్రమహాథారతము _ ఉపాఖ్యానములు 

అం ధమహోభారతావతారికయందు నన్న యభటు భారతమును నిర్వచించుచు ఈపద్యమును 

రచించియున్నాడు, 

ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, యధ్యాత్మ విదులు వేదాంతమనియు 

నీలివిచక్షణుల్ సీతిశాస్ర్రంబని, కవివృషభులు మహాకావ్యమనియు 
లాక్షణికులు నర్వలక్ష్యసం[గ్రహమని, యైతిహాసికు లితిహానమనియ 
బరమపౌరాణికుల్ బహు వురాణనముచ్చయంబని మహింగానియాడుచుండ 

వివిధవేదత త్త్వవేది చేదవ్యాసుం డాదిమునిపరాళరాత్మజుండు 
విష్ణునన్నిభుండు విశ్వజనీనమై, పరుగుచుండ(టేనె భారతంబు, 

(1-1-82) 

భారతము నిజమునకు భర తవంశముఖ్యు లైన కౌరవవాండవ కథా పాముఖ్యము కలిగినట్టిది, 

కాని వారి కథను మ్మాతమే రచించుట నంస్ఫ్క తమున వేదవ్యానమునికి, ఆంధ్రమున నన్నయభట్టు 

నకును ఆదర్శముకాదు, ధర్మ తత్వజ్ఞులను, అధ్యాత్మవిదులను, సీత్రివీచ క్షణులను, కవివృషభథులను, 

లాక్షణికులను ఐతిహాసికులను, పొరాణికులను, ఖారతరచనచే తృవిపొందించవలసిన బాధ్యత 

తనకు గలదని నన్నయ గుర్తించి యాథారమును తాను వహించినాదు. ఇట్టి వైవిధ్యము కలిగిన విత 

లను నంతుష్టులచేయట, కౌరస్పలయొక్కయ | పాండవులయొక్కయ ఘర్షణవలన నేర్పడిన 

పరిమితకుయిన కథావరిగివలన సాధ్యముకాదు, అందుచేత మరికొంత వి స్తతరంగము కావలెను, 

ఆరంగమును పూరించుటకు మహాభారత మునందలి యుపాథ్యానములు చాలవరకు తోడ్చడినవి, 

లోకమునందు న్యాయమును, నీతినిస్థావించుట, (పోత్సహించుట కావ్యమునకు ముఖ్యవిధి 

కదా అందును ద్రథమమహాకావ్యరచ నచేసిన నన్నయవై ఈబాధ్యత మరింత అధికము గానున్నది, 

కావ్యములోని యొకకథతో కాంతానమ్మితముగా నీతినిభోదించుటకంచె, అఆదేకావ్యమున పలువిధము 

లేన కథలనుగహించి, నీతిబోధ చేయుటయందు శ క్తి వభావము లధికముగా నుండుననుటలో నందే 

హములేదు యుధిష్టిరుని సత్చవ ర్తనచేతనేకాక హరిశ్చందుని వృత్తాంత మువలనను నత్యవా[క్సళా , 

వమును |ప్రతిపాదించుటలో గల జౌచితిని [వల్యేకముగా చెచ్చనవనరములేదు 
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ఇక ఉపాథ్యానమనగానేమి యనుప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పవలనియండును: నర్మోని 

యర్ విలియమ్సు పండితుడు ఊపభ్యానమనగా A subordinate tale or story, an episode 

అను నర్గమును [వానియన్నాదుః దీనినిబట్టి |ప్రధానకథకు అంతర్గతముగాను, (వత్యతవరోక్ష 

సంబంధము కలిగినవిగానునున్న మహాభారత మునందలిక థలను ఉషా థ్యానములుగా (గగహించవలని 

యున్నది. ఈనై ఘంటికుడే మహిభార తమునందలి నలోపాఖ్యానమును ఊదాహరణముగా చెప్పియ 

న్నాడు. 

మహాభారతముననున్న ఉపా భ్యానములను ఈకిందివిధములుగా వింగడించవచ్చును, 

1, మహాభారతమువకు పూర్వరంగ ముగా నున్నట్టివి యయాతిచర్మితము మొదలైన ఉపభ్యానము 
లిందు చేరును. ఈవిభాగమునకు చెందిన కథలు ఆదివర్యమున ధృతరాష్ట్ర పాండురాబుల 

జననము అను ప్రధానకథా భాగమువరకు సీమితమైయుండును. 

2 మహాభారతకథలో పరోక్ష సంబంధము కరలిగినవేగాని,అందలిపాత్రము లీకథలలోకన్చించవు 
(సనక్షాను [పన క్రముగా భారతమునందలి పాతములచేతకాని, కవివలనకాని వివరించబడి 

సట్టివి వంచేం దియాపాభ్యానము, అంబోపాభఖ్యానము మున్నగునవి ఉరాహారణములగును, 

B. ఒక సిద్ధాంతమునుకాని, ఒక నీకినికాని వతిపాదించి, దానినిపుష్టి చేయటకు చెప్పబడినక థలను 

మూడవవిభాగమున చేర్చవచ్చును, వామదేవునికథ (ఆరణ్యలో (బ్రాహ్మణ ప్రభావము చెప్ప 

బడియున్నది. అధే ధర్మవ్యాధోపాథ్యానము (ఆరణ్య) పలి వతామహాత్మ్యము వక్కాణించ 

బడినది ఇటువంటి నందర్భములందు అనేక ఉపక థలురచితమైనవి, 

ఓ హౌరాణిక [సాముఖ్యము కలిగిన ఘట్టములు వచ్చినవ్వుడు, ఆవిళీవములను [1వపంచించుట 

కుల్లేఖించినక థలు - భీష్క్మవర్వమున వ్యానుడు కథనముచేసిన నారాయణునితవము, వరమే 

శ్వరుమహిమ ఆను చిన్నకథ తీవిభాగమున చేరును, కుమారస్వామి మహిమాభివర్జనము 

(శల్యపర్వమున) కూడ సీ సందర్భమున సరిపోవును, 

5, వైదిక న్మపదాయమునకు సంఐంధించినవ్యక్తులు, కేతములు, మహిమలు వీరికిచెందిన కథ 

లను చివరినిభాగములుగా చెప్పవచ్చును ఆధ్యాత్మికచర్చ లేరడినప్పుడు తేదుపవ త్తికములుగా 

చెప్పబడికధ లన్నియు సీవిభాగముననే (గ్రహించుట యుచితము, నంవాదపూర్వకములై న 

వెక్కుక థలును ఇందేచేరును. ఆనుశాసనికవర్వమునందలి వీతహవ్యున్మికాహ్మ ణ్యము, ఆశ్వ 

మేధపర్వమునందలి ద్వాదశవార్షిక యజ్ఞపభావము, అదేవర్వముననున్న ఉమామహేశ్వర 
సంవాదము "మొదలయినవి యించుల కుదాహరణము లగును, 

పదునెనిమిది పర్వములు కలిగి, కొన్ని వేలనంఖ్యలోనున్న గద్యవద్యములతోకూడిన వి నృత 
గ్రంథము మహాభారతము. ఈ|గంథమునశెన్ని యుపాఖ్యానములున్నవి యని గుర్తించుటకు నేను 
(వయత్నించితిని, నాకు లభించిన నంథ్యావివరము లిట్లున్న వ, 
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ఆశ్రమవాస, మౌసల, మహాప్రస్థానిక పర్వములలో ఉపాభ్యానములులేవు, ఈవివరములను 

బట్టే ఆంధ్రమహాభారతమున మొ త్తముఉపాథ్యానములసంఖ్య 101 అనితేలచున్న ది, వీనియందు వైన 

వివరించిన వివిధభాగముఅకు జెండినవియున్నవి, ఇవికార కాంతివర్యమున అనేకములు మహిమాథి 

పర్ణము లున్నవి, వానిలో కధ లేకపోవుటయు, ఒకవేళ యన్నను దృశ్యాదర్భృళ్య పాయముగా 

నుండుటయుకలదు ఆంతచేత వానిని ఉపాభ్యానములలో చేర్చవలనువడదు. ఇక నీయపాభ్యానములు 

కవ్మితయమువారి రచనలన్ని టియందును చేరినవి. అందుచేత నుపాభ్యాశరచనయంమను ముగ్గురు 

కవులునమానమే అనిచెవ్పవలనియుంతును, [పధానకథ వటిష్టమగానున్న వర్వములందు ఉపాభ్యా 

నములు లేకపోవుటయు, [ప్రధానకథకు కాంత వెసులుబాటు కలిగినప్పు డుపాథ్యానములసంఖ్య చెరు 

గుటయు వ్రైవివరములవలన తెలియవచ్చుచున్నది విరాటపర్వమున నుపాభ్యానములులేకుండుటకును 

కాంతిర్వమున ఆధికనంఖ్యలో అనగా 84 ఉపాభ్యానము లుండుటకును కారణ మిదియే, ఇక వెన 

'వేర్కానిన వివిధవిభాగముల కిందనున్న యుపాభ్యానములలో ప్రతినిధి పాయగూలుగా నున్నదానిని 

[గ్రహించి యందలివిశేవముల నుల్లేఖించుట ]వన్తుతము చేయదగియున్న ది. ' 

1 మొదటివిభాగము మహాభారతకథకు వూర్వురంగముగానున్న ఉపాఖ్యానములుచేరును ఇవి 

కోథాప్రారథమున నుండుటచేత నన్నియు అదిపర్యముననే యున్నవి. ఆం[ధమహాభార తమున నీకథల 

నన్నిటిని నన్నయభకే రచించియున్నాతు. వీనిలో అనేక రమ్యకథలున్నవి. అన్నింటినిగురించి 
చెప్పుట సాధ్యముకాదుకాబట్టి ఒకటిమాత ముల్దేభింతును “యయాతిమహారాజుచరితము” అను 

ఉపాఖ్యానము, మనము, (గ్రహించిన యావిభాగమున చక్కగా సరిపోవును ఆదిపర్వమునందలి 

తృతీయాశ్వానమున నూటముప్పది గద్యవద్యములందున్న డియపాథ్యానము. రాషనులకు గురువైన 

చ్మకునియధీనమున మృతనంజ్రీవని యనువిద్యకలదు, దానినినంపాదించుటకు దేవతలు ప్రయత్ని ంచిరి 
దానికిసాధనముగా బృహస్పతికుమారుడగు కచుని యెన్నికచేసిరి, ఆతడు శుక్రాచార్యుల నన్ని ధికి 
వెడలి యాతనిశిష్యత్వమును నంపాదించెను.ఆతని ఆభిమానమును పొందెను. కానిమత్సరగ౦న్తులై న 
రాతను లాతనిని నంహరించి భన్మముచేని, యాభన్మమును శకుడు (గ్రహించు మద్యమున కలిపి 

వేయుదురు మద్యముతో కచుడును శు కుసీగర్భమున ప్రవేశించును, ఇదితెలుసుకొని శుకుడు కచుని 
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బీవితునిచేయును. తన్నుతాను జీవింవజేసుకొనుటకు కచునికి మృతనంజీవిని |వ్రసాదించును.దానితో 
దేవకార్యము తీరినది. కథలోదీనిని మొదటిభాగముగా (గ్రహించ వలెను. 

శుక్రునకు దేవయానియను కుమారెకీలదు, అమెకచుని గుణశీలములచే నాకర్గితయై ఆతనిని 
వలచినరి, కచుడు మృతనంజీవని సంపాదించిన యనంతరము తిరిగివెడలుచున్న ప్పుడు తనమనన్సు 
వెల్పడించినది, కాని ధర్మనూక్ష్మములు తెలిసిన కచుడు, గురువువుత్రిని వివాహమాడుటకు తిరన్క 

రించినాడు. దానితో నహనమునుక్షోత్పోయిన దేవయాని యాతని శవించినది. కచుడు [పతిళావ 
మిచ్చినాడు. కథలో నిది రెండవభాగము. 

వృషవర్వుని కూతురుళర్శిష, దేవయానికి శర్మిష్టకు ఒకానొక సందర్భమున వివాదమేర్చడి 
నది. రాజకుమార్తె గురువ్వ|తికను నూత త్రోయించినది, వేటకువచ్చిన యయాతిమహారాజు దేవయాని 

దీనావస్థను గమనించి యామె నుద్ధరించినాతు. కాని దేవయాని శర్మిష్టవె (క్రోధమువూనినది, తండ్రి 

క క్రినియువయోగించి, కర్మిష్షను తనకుదానిగా చేసికొన్న ది.దీనిని మూడవభాగముగా [గహించవలెను, 

తరువాత దేవయాని తం్యడియనుజ్ఞమై యయాతిమహారాజును భర్తగాపొంది యాతని, వలన 

నంతానముపొందుట, కర్మిష్టయు యయాగివలన కుమారులను పొందుట, దానికి కోపించిన శ్యకుడు 

యయాతిని అనమయజరా పీడితుడగునట్లు శనించుట, తనకును, శర్మిష్టకును కుమారుడైన పూరుని 

వంన యయాతియొవనమును [గహించి, ఆనేకవత్సరములు రాజ్యపాలనముచేని, తరువాత వూరునకు 

రాజ్యమప్పగించి, వాన్మవస్థము చేయుట మన్నగు ఘట్టములు కలిగినట్టిది కధలోని చరమధాగము. 

నన్నయధట్టికధను వరమరమణీయముగా చి త్రించెను 

(వధానథారతకదకు పూర్వరంగముగానున్న యీాయయాతి చర్మితము ఎట్టిపయోజనములు 

సాధించినది యనునంశము పరిశీలించవలసియున్నటి. ఈకథ యుషక్రమణమిట్టు కలదు, 

“0 ..దనమేజయుందు వెశంపాయనున కిట్లనియె. 

“వర్ణధర్మ ముల్ గాచుచు వనుధయెల్డ 

ననఘచరితు( డై 'యేలిన యయాతి 
భూనురో త్తమ ఖార్గవవ్వుతియైన 

దేవయానిని దానెట్టు దేవింజేసె, 

'“విపులతేజంబునను దపోపీర్యమునను 

ఇగదన్ముగహ న్నిగహశ క్రియకు 

డయినట్టి యయాతికి నలిగి యేమి 
కారణంబుగ కాపంబు కావ్యుండిచ్చె? 

“'మఖియు నస్మద్యంశకరుం డయిన యయాతిచర్మితంబు వినవలతు జెప్పుమని యడిగిన 

వానికి వైళంపాయనుండిట్ణయ (8-08-080) 

జనమేజయుడు వెలిబుచ్చిన సంగయములను తీర్చుటకు వైశంపాయను డీక థనుల్ణేఖించినారు, 
ధారతమునకు వేదివిహితమైన వర్ణాశ్రమధర్మ ప్రతి పాదనము ముఖ్య ధ్యేయములలోనొకటి, దీనిని 
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అటువ్యాసు(డును, ఇటునన్నయగారును పాటించియన్నారు. యయాతిళ్ష్నత్రియదు. గవర్గధర్మము 

ల్గాచుచు వనుధయెల్ల ననభుచరితు డై యేలినయట్టివాడు ",.ఆతడు [భాహ్మ ణకన్యనెట్టువివాహమాడెను 

అనునడి జనమేజయుని నందేవాము, ఎటువంటి విచిళపరిస్థితులలో దేవయాని, యయాతికి పాణి 

గ్రహణము జరిగినదో యీకథవివరించును. కావ్యుడు వారిసంబంధ మును ఆమోదించుటయే కార, 

రానియందు అవకకమడోషము లేకుండెడుమని” వరమును (వసాదించినాదు. కథలోని యీ ఘట్టము 

ఇటు జనమేజయునకు, అటు యయాతికిని కలిగిన సంశయవిచ్చేదనముకావించినది, భారతము [పతి 

పాదించువర్హా క్రమధర్మ మునకు భంగము కోలుగలేదనియు నిలూవీంచినది.ఇది మొదటి పయోజనము, 

రాక్షనగురువైన శ[కాచార్యుడు |[వత్యేకవ్య క్రిత్వముకలిగినవాడు. రాజనీతికుళలుడు, బుద్ధిలో 

బృహస్పతివంటివాడు, అట్టి కుకుడు ధర్మవరిపాలనముచేయుచున్న యయాతిని యెందుక నిశోవించెను? 

అనునది రెండవవశ్న. ఇదినముచితమే స్వాభావికముగా దుష్టుడ్రైనవాడు దువ్దముగా (పవర్తించినచో 
వాన్మివవర్తనను ఎవరును విపరీతముగాభావించరు. కాని ఉత్తమశీలము కలిగినట్టివాడు స్వల్పమైన 
అవచారము చేసినను లోకమంత యు వానివైపే చూచుచుండును, లోకోత్త రబుద్ధిమంతుదుగా ప్రఖ్యాతి 
వహించిన కకుడు యయాతిని ళపించుటకు బలవత్తరమైన కారణముండియుండవలెను, అడియెట్టి 

దనగా, దేవయానిని యయాతికి భార్యగానిచ్చి శర్మిష్టను వారికి దానిగా నానగెను. ఆనందర్భమున 
నాతండొక కట్టడి చేసెను. “దీనికి, బ్రియంబున నన్నపాన భూషణాచ్చాదన మాల్యానులేవనాదుల 

సంతోషంబు సేయునది. శయనవివ యంబున( బరిహరించునడి అనునదియే యాతండు_చేనిన విని 

మయము, కాని, యీనియమమును యయాతి చివరకు కొనసాగింవలేకపోయెను, పరిస్థితుల (ప్రభావ 

మున శర్మిష్టను స్వీకరించి యామెను సంతానవతినిచే నెను, దీనికినలిగిన దేవయానితం|డ్రితో ఫిర్యాదు 

చేసినది. చక్రు డ్యాగహించి యయాతిని కవించెను తానువీర్పరచిన నియమమును పాటించని 
యయాతి నింద్యుడనియు తనకుమా ర్రెకుుఅవకారముబేసినాడని భావించియే చ్యుకుడు శోవీంచెననియు 

కథలోవివరించబడినది. అనగా కుక్రుదుచేనినదానిని నమర్థించి చెన్పినట్లే యయ్యెనని యర్థము, 

నింద్యుడు శిక్షితుడగుటయే యిందలి పరమార్థము. 

భారతవంకోమున పూర్వులై ముఖ్యులైనవారిని గురించి చెవ్పెడు నందర్భమన నీకథ 

వచ్చినది. యయాతి కుమారుడగు పూరుడు భరతవంకజులలో (ప్రముఖమైనవాడు, అతని జన్మే 

వృత్తాంత మిందు గలదు, యయాతి నుక్ష|తియుడు, దేవయాని డక్రాహ్మ ణకన్య,. న్యాయము 

నకు పీరిద్దరికిని కలిగిన కుమారుడు యయాతి రాజ్యమునకు వారసుడు కావలెను. కాని 
వారికాయోగ్యతలేదు డేవయాని క్షతియకన్య కాకపోవుట వారి అయోగ్యతకు నౌక కారణము 
దేవయాని కుమారులైన యచుతుర్వసు,దుహ్వ్యూునులు స్వయముగా త్యాగబుద్ధిలేనివారు తండి 

తన జరాభారమును [గహించి తమ యౌవనము నీయమని కోరగాోతగిలి జరయు రుజయ దైవవకం 
మిన-సయ్యెనేని వానిననుభవింత్రు-గాక యెలి(గియెతీ(గి కడ(గి యారెంటి( జేశొందురయ్య యెట్టి 
కుమతులైన(!-ర_ 19) ఆడితం డికోరికను నిరాకరించినవారు.తం [డి వారిని రాజ్యమునకు ననర్హులు గా 
నిర్ణయించెను.ఇక శర్మిష్టకుమారుడు వూరుడు అన్ని విదములయోగ్యుదు రాజవంశమునందు జన్మిం 

చిన శచ్మిష్టకుమూరు డగుటకూశ యితని యోగ్యతలనునాకటి ఇతడు వితృభ _క్రిపరాయణుడు తండి 

యగు యయాతి బరాభారమును [గహించి తనయౌవనమును నాతీనికిర్చిన త్యాగశీలుండు.ఇట్టివని 
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చేసి తం|డ్రియేనుగ్రహమును, ఆతనిరాజ్యమును సంపాదించి వానికి అర్హ్హడనిపించుకొన్నట్టివాడు, 

ఇట్టియోగ్యతలు కరివాడు ధా రతవంళపూర్వులలో ముఖ్యుడగుట యెంతయో సముచితముగా నున్నది. 

జనమేజయుడు న్వయముగా భరతవంశజుడు, అతనికి తనపూర్వులైన వీరుల కథలు 
విను టయం దాన క్రిమెండు, అందుచేతనే “అస్మద్వంళకరుంద్రైన యయాతిచరితంబు వినవలతుంజెవ్న 

మని” వైశంపాయనుని | షార్థించినాదు, దానికనుగుణముగనే యీ కథవర్ణిత మైనది. చాకక్యరాజరాజ 
నరేంద్రుడు 

హిమకరుదొట్టి వూరుభరతేళ కురు వభుపాండుభూపతుల్ 

[కమమున వంశక ర్రలనంగా మహినొవ్పిన యన్మడీయ వం 
శమున (్రసిద్ధులై విమల నద్గుణకోభికు లైనపాండవో 

త్రముల చర్మిత నాకు సతతంబు వినంగ నభీష్ట యెమ్మెయిన్. (1-1-4) 

అని నన్నయభట్టులో విన్నవించుకొనుట యిట్టిదే ఎవరై నను పుణ్యళ్లోకుని కథవినుట కుత్సహిం 

తురుకరా। యయాతిచరితము నీసందర్భమున పొందువరచుటలో నీ వయోజనములన్నియు నమ 

కూడినవి, 

ఒకకథ చిన్న దిగాని, చెద్దరిగాని యున్నవ్నుదు, అందు కొన్ని పాతలు,వానిమనః।వవృత్తులు 

ఉంతక పోవు కథలోని యీప్మాతలు, వాని [పవ ర్హనలు, వివిధనంఘటనలును రసోత్ప క్రికి కారణ 

మగుచుండును. యయాతి చర్మితమునగల పాత్రము లెట్టివి ? వాని చి త్రపృత్తు లెట్టిని యను నంళ 
నును యిప్పుడు వరిశీలింతవలెను, 

ఈ కథలో ముఖ్యమైన ప్మాతములివి, దేవయాని, కరుదు, శర్మిష్ట, యయాతి, శుక్రురు, 
వీరి చుట్టు కథ పర్శిభమణము చేయును, అంతమున వూరుదు (ప్రవేశించును. కాని వాని భాగము 
కథలో స్వల్పము, తన త్యాగగుణమును (పగర్శించి రాజ్యార్హ తను నంపాదించుకొను నంతవరశే 

వెన పేర్కొనిన వారిలో దేవయాని కథలో [దమ్ముస్థానము నా[కమించుళున్నది. ఈమెకు 
కచుని దర్శించిన నాటినుండి యాతనివై నమురాగము కలిగినది, అత డాలన్యముగా ఇంటికి తిరిగివచ్చి 

నతో నాతనికై పరితవించును ఈ అనురాగమునకు కారణము కచుని 'వినయశీలత, గురుభక్తి 
కావచ్చును. కాని యీ అనురాగము ఏకపశమేయైనట్టు కాన్సించును. కచుని ధ్యేయము. దేవకార్య 
మును సాధించుటయే ఒకచేళ దేవయానితో నాతడు స్నేహముగా నున్నను తన కార్యమును 
నిర్వ ర్రింయకానునంతవరకు ఏ మ్మాతమె,అందుచేతనే 'గురుతనూజను గొలిచి'నాదు,కాని యామెను 
[పేలించలేడు. చివరకు పనిసాధించుకొనిన తరువాత కచుదు వెడలిపోవు సమయ మానన్న మైనది, 

దేవయాని తనమనస్సుసందలి కోరికను వెల్లడించిశది, కాని కచున కీదృష్టియే లేదుకదా, “తోకనింద్య 
మగు నర్థము సీవాక్కునకు( దెడ్చుటుచితమె ”([_8-1800యని వారింలినాడు, దేవయానిళ పించినది, 

అయినను నాతదు చలించరేదు, వెదలిపోయినాదు, ఇచట దేవయాని విచిత్రముగా పవ ర్రించినది, 

మొదట నామెకు నతనివైగల యనురాగము మామే మనకు తెలియును. కాని నిరాకృతయగుటతో 
నామె మన స్తత్వమున మార్చు సంభవించినది. అనూయతో నాతని శవించినది, అసూయ కలుగనే 
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కూడదు, కలిగినచో అది నిరంతరము అధికమగుచునే యుండును ఇది ముందు కథలో దేవ 

యానిలో చూడగలుగుదుము, 

ఒక న్వల్పమైన విషయమున పతిధానములు మార్పు చెందినపుడు దేవయాని ళర్మిష్టతో 
కలపొంచి నూత (దోని వేయబడి యవమానమునకు పాలైనది, ఇది యామెకు కలిగిన రండవ 
భంగపాటు, యయాతి యామెను ఉద్ధరించినను మత్సర్యగసమైన మనముతో నామె (పరీ 
కారమును వూనుక్రొన్నది ళర్మిష్టను కన్యకానహ్మసముతో తనకు దాసిగా జేసికొన్ననే కాని 
యామెకు [వతీకార వాంఛ తీరలేదు, తరువాత యయాతి మహారాజును తనకు పలిగా నిర్హ 

యించుకొని తండి యనుషతిచే నాతని వివాహమాడినది. అయినను ఆమె మనన్నున |ప్రవేశిం 
చిన మాత్సర్యము తొలగిపోనేతీదు, శర్మిష్టకు శయసవిషయమున బహిష్కాారము విధింపవేనినది 

కొని యీనిర్ణయము సరిగా నడువలేమ యయాతివలన శర్మిష్ట సంతానవతి మైనదని తెలియుటలో 
నామె మనన్సునందలి మాత్సర్యమునకు అంతమే లేకపోయినది, తండ్రితో తన పలి నేరమును 
నివేదించినది తత్పరిణామముగా యయాతికి అసమయ జరాభారము నంప్రావ్రమయ్యెను అతనికి 
ఇట్టి యవస్థ కలుగుట నిజమునకు దేవయానికే యాఘాతము, కానీ మత్సర్మగ న్తమగు బుద్ధిగల 
దేవయాని కింతటి విదక్షణాజ్ఞాన మెచ్చటిది ? ఆమె దానిని పూర్తిగా కోల్పోయినదన్నమా టే, ఈ 
విషయ మింతటితో నాగలేదు, ఇట్టి వ్యకబుద్ధిగలవానికి సంతాన మెంతటియోగ్యళ కలిగినట్టిది 

యను వరీక్ష్నకూడ వచ్చినది. ఈమె కుమారు లాపరీక్షకు నిలువలేళ పోయిరి. రాజ్యా ర్లతను కోల్పో 
యిరి. ఆయోగ్యులుగా నిర్ణయింపబడిరి ఇట్టు దేవయానిప్మాత ఉదా త్తతను కోల్పోయెను, 

కచుడు ఈ కథయందు ఒకోవిధముగా విషాదాంతనాయకుడు మిక్కిలి యోగ్యుదు. దేవ 
కార్యనిర్వహణ ఖారనమర్థడు. సుకుమారత్వమును, వినయవియవచన మృదుమధురత్వంబును, 
అనవరత నియమ్మవత ప్రకాశిక |ప్రశాంతత్వంబును గలవాడు, అందుచేత. నిష్టితో 'గురుని గురు 
తనూజ( గొలిచి యయ్యిరువుర నెమ్మినడసె. దనదు నేర్పు వేర్మి, ఈతని మంచితనమును 

రాక్షసులు సహించలేదు, హానితేయదాడగిరి. ఎటులో గురువు రక్షించుగుండెను, చివరకు వారీతని 
కాల్చి భన్మముచేని నురయందు కలివి శ్కక్రాచార్యునకు శ్రాగించిరి. ఇట్లీతడు గురుగర్శమున 
చేరెను. అచటెనుండియే మృతసంజీవనీవిద్యను పొందినాడు, దాని [పథావముచేతనే గురుని ॥ ప్పనర్జీ 
వితుని చేసినాడు. ఇంతటితో దేవకార్యప్రయోజనము మగినినది, గురునాజ్ఞ పొంది న్వస్థానమునకు 

బయలుదేరినాడు, అప్పుడు దేవయాని తన మనన్సునందలి కోరిక వెబ్దడిరిచినది నిజమునకు కచున 
కాదృష్టియె లేరు. ఆపషయమును వెల్లడించి, గురువు కికను వలతుట ధర్మముకాదని వలికినాడు. 

దేవయాని యాగవాముచే శోవించినది. కాని యీ శాపమునకు తగినంత కారణము లేదు అందు 

చేతనే ధర్మవథంబు తప్పనివాడగు కచుడు ఆమెకు [పతికావమిచ్చినాడు. ఇటులైనను, మృత 
సంజీవనీ |వేధావమునకు భంగము కలుగలేదు. కచుడు దేవలోకమునకు వెడలెను "మె త్తమమీద 

కచున కుత్తమగుణములన్నియు నున్నవి ఇ గుణములే యతని కార్యసాధనకు తద్వార ' దేవకార్య 

సాధనకు ఉపయోగించినవి, దేవతలు, తానును కృకార్ధలైరి. 

యయాతి యీకథయందు. (నిజమున కిది యాతనిచరి తయే ద్వితీయ నాయకుడు. 
కతిియాచితమైన గుణము లన్నియు గలవాడు. జలధి విలోలవీచి విలనత్కలకాంచి నమంచితా , 
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వనీవహన సమర్థుడు, నూత బడిన దేవయానిని ఒకానొక సందర్భమున వెకి దిగిచినారు కాని 
యామెయం దాతనికి నెట్టిభావమును కలిగినట్టు కాన్చించడు మరియొక సారి వుష్పా వచయము చేయ 

దేవయానిని చూచి యామె నభ్యర్చితురై నాడు ఇచటకూడ నాతడు దేవయానిచే నాకర్ణి తుడు 
కాలేదు. కాని “యతిశయరూపలావణ్య గుణనుందరి యయిన శర్మిష్ట' నెఖుంగ వేడినాడు. 

దేవయాని యామెనుగుజించి చెప్పటయేకాక- 

“నన్ను వివాహమై నహుషనందన యీలలికాంగి;డొట్టి యీ 

కన్నియ లందజున్ దివిజకన్యలతోనెనయైనవారు నీ 

కున్నతి. దీతిసేయగ నృపో త్తమ వానవృు(బోలిలీలతో 

నిన్నరలోక భోగములనేకమ. అందుము నావుదున్" (1-8-181) 

అని |ప్రార్థించినది. కాని యయాతి యింకను నామెవై ననురక్తు డైనట్లులేదు, వర్ణా థమధర్మ 

భంగమగునని యీ వివాహము తగదని వలికినాడు కాని దేవయాని శు కునిచే చెప్పించి యొడంబడ జేసి 

నది, మొత్తముమీద నీవివాహము యయాతి కోరి చేసికొన్న దికాదు, దేవయాని (పోత్సాహామే డీనికి 
కారణమైనది. ఇక శర్మిష్ట్రవై నాతనికి ప్రథమమునుండియ ననురాగదృష్టియే కలదు. కాని దాని 

“శయన విషయమున వరిహరించు" నియమమున్న ది. కాని, యొక నందర్భమున తన్నేలుకొమ్మని 

శర్మిష్ట (ప్రార్థించెను, మొదట కాదన్నను, తరువాత నామె కోర్కెను ఆతడు మన్నించినాడు, 

స్వయముగా నాతనికి శర్మిష్టవైెగల యనురాగమేమి మానవ నహజమగు దౌర్భల్యమేమి యాతని 

నీపనికి పోత్సహించినది. దీని పరిణామముగా శుక్రునివలస శప్పుడై జరాభారవీడితుడై నాదు. ఈ 

శాపమున, ఆతని యవశారము కన్న, దేవయాని గర్వము మాత్సర్యమే అధికకారణములై నవి 

కాని కర్మిష్టవలన తనకు కలిగిన కుమారుడగు పూరుని నహాయమున సీనంకటము గడిచిపోయినది 

యయాతి అనేకవత్సరములు (వవారంజకముగా రాజ్యముపాలించి చివరన వాన ప్రన్థుడయ్యెను, 

ఈకథయందు శర్మిష్ట పాతకూడ సముచిత సానమునే ఆక్రమించుచున్న చి. ఆమె చరిత 

యందు మనకెచ్చటను కళంకము కాన్సించదు. ఒకే సందర్భమున నామె రాక్ష నగురుప్పుతికతో 

పరుషముగా నిట్లు మాటలాడినది, 

“మాయయ్యకు, బాయక' వనీ 

సేయుచు దీవించి [వియము నెప్పుచు నుండున్ 

మీయయ్య వెండి మహిమలు 

నాయొద్దన పలుక నీకు నానయు లేడే 1” (1-8-187) 

నిజమునకిది యపరాధమేయైనచో దానికి అధికతరమైన శిక్షనే తాననుభవీంచీనదీ, ఎటులైన 
నేమి ఊత్తమశీలముకలిగిన నంతానమును యయాతివలన పౌందగలిగినది,కాని దేవయాని యనినను, 
ఆమె కరినస్వభావ మనినను శర్మిష్టకు చాలభభయము, ఒకసారి దేవయాని యామెకు కుమారులెట్టు 
కలిగిరని (ప్రళ్నించినది. తన నంతానమున కామె హానిచేయునని కాబోలు, 
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చేయనరెను. గట్టుక్టీయు,. అధి ప్రాయమును నన్న యరుండుటచే, యీ చిక్నకథయగు యయాశ్రి 
చర్మితయందచుగ గాగ కొవ్యలనత ణములు కాన్నించుళున్నవి, ముఖ్యమైనవానిని వివరింతును. 

భారతం చనముసకు _పోత్సాహమిచ్చిన రాజరాజనరేం[దునకు రచించిన నన్నయకు 2దిక 
మహతృముషై గౌరవమురోందు. మహాధారతమునకు సంచషువేదమని చేరుండుటచే దానియంీ 
వేదమహత్వమును బప్పెడి యంశము లచ్చటచ్చట వచ్చుచునేయండును. అవకాళముకలిగినప్పుడు 
నన్నయ తలుగులోనికి అ భావములును అనువదించును, కవికా నాతనికిగల స్వభావమిది, ఒక 
సందర్భమున అట్టకొడులు, లోకథర్మములను తమకు చెప్పుమని యయాతిని ప్రార్థింతురు, 
అప్పుదు యయాతి కాను. రాజుగానునప్పుడు అనుభవముచే సంపాదించిన ధర్మములను 
వివరించును. అ గందర్భమున నే. 

“తదవిహీతపిభుల నాదరించుట యూర్థ్య 

గలిరీ దిరువువిధులం గడచియెందు 

వోంగీండినవాని లోక చేయుట 

యథమగతికి మార్గమనిర బుధులు" (1-0-220) 

అస్ ఏదవిపితవిధుల మహత్వమును వక్కాణించి చెప్పును అత్లే _ 
౧ 

గురుసాష సీయేదు నిక్యాధ్యయనాగ్ని కార్యంబులయం దప్రమత్తులయి శమదమశౌచముల దాల్ఫీ 
యవిస్త్రత హ్మచర్యులబమిన (టహ్మబారులును వావంబునకు( బరోవతాపంబునకు వెజచి ధర్మం 
న్నన విత్తంబున నతిథులం బూజించుచు, యజ్ఞంబులు సేయుచు. ,” నున్నవారు యక్తాభార్యులని 
యువదేశించును ఈఅంళములన్నియు వేదమహత్వమునే నూచించును కదా 

రాను న వర్ణనము వధానాంగములలో నొకటి సందర్భమునకు తగినట్టుగా వర్ణనలు 

చేయుట ఉత్తమకి విలషణము, అటి బుతువర్తనము కావచ్చును లేక మటియొకటికావచ్చును. కథలో 

నిమిడిపోప్పునట్టుగను, స్థానముగా నుండునట్టుగను దర్ణనములు చేయట నన్న యన్యభానము ఈకథ 
లీ ma సెట్టిషర్షరముటు కాన్కెంచుచున్నవి, హోమధేనువులను కాచుటకు మోన కచుడు ("తీ 

దినము నూర్యా న్తమయనమయము వరకు తిరిగియింటికి వచ్చెడివాడు కాని యానాడునూ టీము 

రాలీదు, దొనికి దీవయాసి దనమనంబున మలమల మబుంగుచుంబోయి తం డికిట్లనియే, 

“వాంగిమయూఖముల్ గలుగువా( డవరాంబుది((గుంగ ధేనువుల్ 

నిండిటిపిచ్చే శీకతను నిష్టమె యిన్ భవద గ్నేవహో|తముల్ 
పోండిగ సేలం అడియెం _్రొద్దునుబోయే( గచుండునేనియన్ 

రాయడు పనంబులోన మృగరాక్షనదన్నగబాధ నొందెనో" (18-118) 

ఈవన్యమున నూర్యాస్త మయము వర్తితమైనది, ఆసమయమున సామాన్యముగా జరుగుచున్న 
ఖి _ ఇ = 

కార్యక లాపములు బెవ్పబడినవి కాని దీనికి కచు( డింటికిరాకపోవుటకు సంబంధమున్నది సాయంక 

మగుటతో చీకటి యానరించును, అట్టి నిశా సమయమున మృగరాక్షన పన్నగులు విజృంభింతురు: 
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కచునకు వారివలన బాదకలిగిన దేమో యని దేవయాని విచారము ఈపద్యమున సాయంకాలమునకు 

గలగుర్తులను వివరించుట కచుని యాగమనములేకపోవుట, అను రెందువిషయములు చాలచక్కగా 

వీవరించబడినవి. ఆం[ధమహాభారతమునందేకాదు, ఆం ధసాహిత్యముననే ేకృతివర్ణ నకు పునాదివేనిన 

పద్యములలో నిదియొకటి అందలి [వకృతివలెనే యిదియు నినర్గరమణీయము, (వబంధకవులవలె 

నష్టాదశవర్దనల నీకవి చేయకపోయినను, స్రీవర్ణనము, వుష్పాపచయవర్షినము కూడా నిందు డేని 
యున్నాడు. 

కావ్యమునకుగల [వధానాకయములలో నీకిచోధయిొకటి కావ్యము విశ్వ శేయస్సునకై దోహ 

దము చేయవలయనని దృఢముగా భావించిన కవులతో నన్నయయొకడు. ఆదృష్టితోడనే సందర్భ 
మును వురన్కరించుకొని కావ్యమున సీతిని ఈతడు (వవేళ వెట్టుచుండును, నీతిబోధ కేఎలము 

[వధానకథ కే సీమితము. కాలేదు. ఉపకథలలో కూడ వానికి నముచితస్థానము కలదు, ఇది చూడ 
దగినది, 

“గృరులకు శిష్యులు పుత్రులు 

పరమార్థము లోకధర్మవథ మిది దీనిం 
బరికింవక యీపలుకులు 

తరుణీ గురువ్వుతి నీకు దగునే నలుక్టన్?” (1-8-181) 

దేవయాని కచుని పియుడుగా భావించి, తన యభిపాయమును నాతనితో తెలిపినవ్వుడు, 
బృహన్పతి కుమారుడు వలికినమా టలివి, శిష్యులు గురువులకు కుమారురవంటివారు. అందుచేత 
గురువుప్పులియగు దేవయాని తనకు సోదరివంటిది ఇది తోకధర్మము. దీనికి భిన్నముగా (వవర్తిం 
చుట అధర్మమగును, ఈవిషయమును కధాపరముగాను, సామాన్యలోకధర్మముగాను కచుని నోట 

పలికించినాడు కవి 

“అనునమ నియమాన్వితులై 

యనూనదక్షి ఇల((గతునహ్మనంబులు సే 

సినవారికంటె నకో 

ధనుత గరం బధికు, డండు త త్య విధిజ్ఞుల్'' (1-8-146) 

'కోవ ఘూర్డిత భావ్పవూరితనయనయై యున్న" దేవయానితో కక్రు;డు వలికిన మాట లివి, 
ఎన్ని నియమములు పాటిందిననేమి? ఎన్నియజ్ఞములు చేనిననేమి, క్రోధము కలిగినచో వానికి ఫలము 
లేదు,అకోధనుడే,నియమాదికములు పాటించినవానికన్న నధికుడు, అనికుమా ర్తెకు తండి హితబోధ 
కావించినా (డు, కాని, స్వాభావికముగా |కోధముకలిగిన దేవయాని తండిమాట చెవిబెట్టలేదు, మవా 
రాజుగానున్న యయాతిని వివాహము చేనుకొన్నను సౌఖ్యమును పొందలేకపోయినది, తనకుమా 
రులకు రాజ్యవేదవి చేకూర్చతేకపోయినది, ఆమె తర్మిడిమాటఅను విని |క్రోధమును విడిచి 
నచో నిట్టిదురవస్థ కలిగియుండెడిదికాదను వరమార్థమును [పతిపాదింఛుటయే కవిసంకోల్ప ముగా 
నున్నది ఇట్టినీరులు ధర్మములు భారతమున |వధానకథయందును, ఉపాథ్యానములందును, అనేక 
సందర్భములలో కలవు, యయాతిపూరునకు బోధించిననీతి (ఆదీ-8_ 08 నుండి 209 వరకు) 
యిట్టీదే, 
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ఏకావ్యమునందై నను, అలంకారములు కావ్యములను కోభాహేతువులు, ఈవిషయమును నమ 

[గగముగా గు ర్తించినవాడు నన్నయ, యయాతిచర్మిత యను నీ యుపాథ్యానమున నమయోచితముగా 

కవి యలంకారపయోగము చేసియన్నాడు అన్నిటిని గురించి వివరించుట. సాధ్యముకాదు కాబట్టి 

ఒకటిమా[తము పరిశీలింతును, 

“అసదృశ యౌననంబిది" (ఆది- 9-170) అని శర్మిష్ట నోటినుండి చెఇవడిన వద్యమున 
దృష్టాంతాలంకారమున్న ది శ్రీకి యౌవనము కలుగుట, వనమున కలిగిన కునుమనముద్గమము 

వంటిది ఇతరులు పూవుల సౌభాగ్యమును జూచి యానందించినస్పుడే వాని వికాసము సార్ధకమగును 

అ్లే వతిలభించినప్పుడే స్రీకిక లిగిన యౌవనము _పయోజనమును పౌందును,ఒక వేళ కుసుమనము 

ద్రమమున దుర్గమ వల్చరులచేత, అగోచరత్యము సంప్రాప్తీంచినచో దాని సొందర్యమంతయు వృధ 

యగును. అటులే పతి లాభము లేమిచేసి అనర్భళమైన యౌవనము నిష్ఫృలమగును కదా,ఈ సుందర 

మైన భావమును దృష్టాంతాలంకార మూలమున సీవచ్యమున నన్నయ నిక్షిప్తము చేని యున్నాడు. 

ఇద్ శ్రేషానుపాణితమగుట విశేషము 

ఇట్లు ఈ యయాతి చరితము ఉపాఖ్యానమే యయ్యు, అనేక సుందర కావ్యలశ్షణము 

లచే భాసించుచున్నది 

2 ఇప్పుడు రెండవ విభాగమునకుజెందిన యుపాఖ్యానముల గుర్చించి చెప్పవలసియున్నది. 

ఈ యుపాథ్యానములు మహాభారతకథతో (వత్యక్ష్షసంబంధము కలిగినట్టివికావు, అయినను 

వీనికి ముఖ్యకథలో పరోతు సంబంధముండును (ప్రాయికముగా ముఖ్యక థలోని యొకపాాతమువలన 

చెప్పబదుట జరుగును, లేదా, మరియెవరైన ముఖ్యకథలోని పాత్రలకు నిట్టి చిన్న కథలను వివ 
రింతురు ఇది కథలోని నంఘటనను బట్టి జరుగుచుండును ఇట్లు చూడగా నీ విభాగమునకు చెందిన 

యుపాఖ్యానములు |పాముఖ్యమునందు గౌజములని చెవృవలసియుండును, అయినప్పటికిని 

యివి ముఖ్యకథకు శోభాహేతువులుగా నున్నవని చెప్పుటలో నందేహములేదు, ఈ విభాగము 
నందలి యవకథలకు పంచేం దియోపాఖ్యానము ౪నునది (వతినిధి పాయముగానున్నది, దానిని 
వరిశీలింతము. 

వంచేందియోపాఖ్యానము ఆదివర్వను నప్రమాశ్యానమునకలదు, _భ్రారతకథలో 

(దౌవదీన్యయంవరము తరువాత నీకథ వివరించ నెనది (దౌవదిని, పాండవులకు స్వయంవర 

మున లభించిన దానిని కుంతీదేవి, తన కుమారు లైదుగుగును వివాహమాడవలెనని నిశ్రేశించినది. 

కాని, లోకమున నిట్టివిషయము అపూర్వమును, విచితమునునైనది. అందువలన ద్రువదునకు 

తన కుమారుర్తెను బదుగురురికిచ్చి వివాహముచేయుట సమ్మతము కాలేదు, వివాహముచేయ 

ననుటకును సాధ్యము కాకయున్నది. పాండవులు అర్జునుని వలన (దౌవదిని న్వయంవథమున 

నంపాదించిరి, ఇట్లు కథలో నౌక సమన్య యేర్పడినది, ఈ నమన్య నెట్టుపరిష్కరించ నరెనో 

యెవరికిని తోచినది కాదు. అప్పుడు కృష్ణద్వైపాయనుడు సాక్షాత్కరించి, వంచేంటియోప్తాథ్యా 

నమును చెవ్పను, డైవనియు క్రిని తెలియజేయును. అందలి రహాన్యములను వివరించును, ఇప్పు 
డందరావివాహమునకు నంగీకరింతురు కథలోకలిగినచిక్కు విడిపోవును, 
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ఈ ఉవకథ నిజమునకు |దౌపది పూర్వజన్మ వృర్తాంతము వంటిది దానినీ వాఖనునీ 

వంటిమహానీయడు చెప్పెననే గాని దాని వరమార్థము బోధవడదు. అందుచేతనే కవియీ 
కథను వ్యాసముఖమున పలికించినాదు ఆ కథ యిట్టుండును నాలాయనియైన యిం[ద నేన 

మౌద్గల్యుడను మహాముని భార్య ఆమె వరమవలిివత, కర్మవళమున మౌద్గల్యుడు రోగవీడితుడై 

జరాభారబదాఢితుతయినను ఇంద్రసేన భక్తితో నాతనికి ఉపచారములుచేయుచుండెడిది. “మె సేవా 

నిరతికి, భక్తికి మెచ్చి, మౌద్దల్యు తామెకు కాషలనిన వరములను (వసాడింతును కోరుకొన్ము నెను 

ఇం|ద సేన యిట్లనెను “"మునీం,దా, నామ గామోపభో గేబ్బు పెద్ద గలదు సీవునుం దపశ్శక్తి( 

గామరూపధరుండ వయి, యీవీభత్సం బగు రూవం బుడిగి మనోహతం లయిన యాకారంబున( 

బంచధావిముక్తుండయి, నన్నురమిముంచి, కామభోగంబుల దనువుము, ఆమె కోరిక ననునరించి 

మౌర్గల్యుడు ఐదు దేహంబుల దాల్చి యనేకస్థానంబుల అనేక నహ్మ,వదత్సరములు నాలాయనీ 

యెన యిం[దసేనతో విహరించెను చివరకు (బహ్మలోకోము చేరెను ఇట్లింద నేన కోరిక నెరవేరి 

నను, ఆమె కామఖోగంబుల తృ వ్రిచెందలేడు మరునటి జన్మమున కాశీరాజు దుహితగ్గా జన్మెం 

చెను, బహుకాలము కన్యాత్వముననే కాలము గడిపి తన జౌర్భాగ్యమునకు చింఠతీంచీ వత్తిని 

పొందుటకు కొవునిగోరుచు ఘోరమైన తవ మాచలించెను. ఆమె గావన్ఫుచేయుకొలముశ యయుదు, 
వాయువు, ఇందుడు, అశ్వినులు, (తే, ముగావచ్చి, తమ నంతానమునకు నామె భార్య కావల 

యునని కోరిరి కరిన తవళ్చర్య యనంతరము మహేళ్వరుడు సాక్షాత్కరించెను ఇంద్ర సేన 

తనకు, బతిదానము చేయమని యాతనిని యేనమారులు (ప్రార్థించెను ఈశ్వరుడు కరుణించి, 
దేహంతరమున సీకైదుగురు వఠతులు లభింతురని వరమును (వసాతించెను అమె దానికి నాశ్చ 

ర్యము |పకటింవగా, ధర్మమునకు భంగము కలగదని చెప్పెను, అవు డామె 'అయ్యేవురు వతుల 

యందును |బక్యేక శంగమంబునను, కౌమారంబును, బతి కుుశూషా నెద్దియు, గామ భోగేచ్చయు 

సౌభాగ్యంబును (బసాదించుము "ని శివుని ప్రార్థించి యాతనిచేతే నావరములను పొందెను, గంగాతీక 

మున నున్న యిందుని తోడ్కొని రమ్మని శ$ను డామె నారీశించెను. ఆమె గంగాతీరము చేరి 

ఇందుని రాక॥ (వతీక్షించుచుండెను 

నైమిళారణ్యమున యముడు స్మితయాగము జేయుచు యజ్ఞ దీక్షితుడై యుండి [పాణీ 

హింనమాని యుండెను అందుచేత మానవులు మరణము. లేక విచ్చల ఏడిగా [నవ ర్తిచుంచుండిరి, 

దీనిని నహింపనోవక యిం దాదిదేవతలు |బహ్మపాలికి జని, మరణము లేకపోవృటచే మానవులకును, 

డేవతీలకును భేదము లేకపోయెనని వాపోయిరి [బహ్మ వారిని సమాళ్వాసించి యాగము ముగిసిన 

తరువాత, యముడు తిరిగి మానవుల నంత మొంచించు ననియు,నాతని యాగ ఫలితముగా మహావీరు 

లైన మైదుగురు జన్మింతురనియు చెప్పి పంవించెను. ఈవిషయములు విని ఇందుడును, నాతని 

నహడరులును, గంగా నదీనమీవమున వెడలు చుండిరి, అనది నిటినడుమ నొక కన్యక రోదించు 

చుండెను, దానిక్షన్నీడ కనక కమలంబులుగో మారుదుంగెను, ఇదిచూచుచు విన్మయమునొందినయిం[దు 

డ్యామేను నమీవించి యామెను గు ర్రించియ యామె దుఃభించుటకు కారణమును గురించియ [ప్రశ్నిం 
ఇెను, “నాదు రోడనంబు నన్ను నెజబుగంగ వలతయేని యమర వల్లభుండ నావిఖుందరమ్ము ” అని 

పలుక వానవు డామె ననుసరించి వెడలెను. ఆట్టు వెడలగా హామవదచల కందరారచిత రత్నవేదికో 
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తలంబున సింహాననానీనుండయి _వరుణరూవంబన నొక్క తరుణితో జూదంవాడుచున్న యాది 

దేవుంగని వరుణుండుగా వగచి సురపతి కోపించి ''నేశు శక్తి మంతుడనగు ఇందుండను కదా, నా 

యెదుట నుత్తమసింహానన మెక్కి జూదమాడుట నీకుతగునా' యనియ-శేపించెను, దానికి రుద్రుడు 

కోపించి, [క్రీడాభంగము చేసిన ఇం|వ్రనివట్టితెమ్మని యక్క న్యక నాజ్ఞావించెను. అమె కరన్సర్శచే 

నింద్రుడునిశ్చలుడై భూమివైబడెను “అపుడు ర్నుడు దిట్లుచలికెను గొవృబలళాలివం గర్వించి వలికి 

తి వికదా। నీభుజవీర్యము (ప్రకాశిత మగునట్టగా సీశర్గత వివరమును దెరువును'' హరి వచనాను 

సార మిందుడు హిమవళ్లహ్వరమును తవ బాహువులతో తెరిచెను, అతని కాళ్ళర్యము కలుగు 

నట్టుగా నాగుహయందు తనన్వ్యరూపములు కలిగిన మరి నలువురుండిరి నేనెందులకో ఐదు 

రూపములను ధరించితి నని యిందు ఉగ్భుతపరుచుండగా ఘీ రెరుగురును దేవహితార్థముగా 

భూలోకమున జన్మించుడని శివుడా. దెళించెను వారే థర్చానిం శ్మకాశ్వనుల , తిమకు నాధారం 

బుగా ధర్మజ భీమార్జున నకుల నవాదేవులుగా జన్మించిరి, అయిందుల శేవురకును నేత పత్నిగా 

దీవంబు చేసి శ్రీమూర్తి యయిన యాజ్ఞసేని యజ్ఞవేదియందు జన్మించెను 

వైన చెప్పినట్లు |దౌవదీపాండవుల వివాహనందర్భమున సేర్పడిన సమస్యను లౌలగిం 

చుట కీకథ సాహాయ్యవడి ముఖ్యకథకు గొవ్న [పతూ' జనమును సాధించి పెట్టినది, అందుచేత, చీ 

కథ కేవలము కథను పెంచుటకు చెప్పణడినట్టిది కాదు భారత కథతోపరోక్ష నంబంధము కలిగి 
లోక విరుద్ధముగా సంచభ ర్పృకయైన [దౌపది నచ్చీలమును నిరూవించుటకు తగినసొమ్మగిని నమ 

కూర్చినది, 

ఈ వంచేందియోపాఖ్యానము _ఆతిలోకవిషయమైన పూర్వజన్మదరితను గురించి 
చెప్పునట్టి కథ. ఈుకథకో నాయకుడనదగినవాడు మౌద్గల్యుడు, కానియీతదు నామమా(గ్రమునీనే 

నాయకుడు, [ప్రాముఖ్య మంతయు నాయికీకే అందుచేతనే మొదట నామె నచ్బీణము, భర్తకు 

నామె చేయ శృశూష వర్ణింప బడినవి. తరువాత ఆమె తన భర్తను ఉత్తమ రూపము ధరించి, 

తనకు కామోవభోగముల సమకూర్చుమని పార్గించినది ఆత డే చేసినాడు. అయినను జీవిత 

మంతయు నామెకీ సౌఖ్యము కలుగనేలేదు అందుచేత మనుజ న్వభావసిద్ధ మగునట్టుగా నామె 

అసనంతృవ్రినే పొందినది మరునటి జన్మమున కూడ భర్తృనంయోగము కలుగలేదు, ఆమెకు 

వరమును పాసాదించిన శివుడు ఐదుగురు భర్తలను నియాగించెను కాని ఆ అజన్మమునకు కానే 

యున్నది శః యైదుగురు పాండవులుగా నామె యాజ్ఞచేనీగూవమును ధరించిన తరువాత లభించిరి. 

ఇట్టామె యనుభవించిన అనంతృప్షి, చేసిన తపఃఫలము ఈనాటికి నెరవేరినవి, వంచ భర్త౦ 

నంయగమున రోషమును రుదుడు నివారించుటదేత నామె పవి త్రకీలమునకు భంగము రాలేదు, 

భారత రచనకుగల [వధానాశయము, దేవహితమును నిరూవించుట, ఈ ఉపాఖ్యానమున 

నదియు కొంత సూచితమైనది బాహుబలము కలవాడనని గర్వించిన యిందద్రుని న్వరూసముల 

నెదింటిని, భూలోకమున జన్మించుమనియు, గీర్వాణహితము సేయుట కిట్లు చేయవలయు ననియ 

శివు డాదేశించెను ఇట్టా కథకు దేవహితము అకు (ప్రయోజనము కూడ సిద్ధించినది. కృతియులుగా 

కాన్పించినను తమ వీరోచితచర్యలచే దుష్టుల నంహరించు పాండవులు కేవలము మనుష్య 



16 

మాత్రులుకారు అతి మానుషళక్షి సంయతులు, అను విషయమును కూడ నీకథ అంతర్గతముగా 

లోధించుచున్నది. ఈ విధముగా నీకథ |వనన్నమై 'నన్నయగారి ప్రసన్న కథాక లితార్థయుక్షి,కి' 

నిదర్మ్శనముగా నున్నది, “సతికి నౌక్కరుండ వతిగాక యెందును బతులు వబువురవులు కతల 

'కలదె।' అని కాశి రాజదుహి తచేత సలికించుట యీ కవికిగల నానారుచిరార్థనూక్తి నిధిత్వము 

నకు ప్రతీక, 

“అమిత స్థావరజంగమం బయిన [బ్రహ్మో ండంబు దానింత యుస్ 

మమఠాగోచర మీ (కిలోకములు నస్మద్బాహువజాను పా 

ల్యము లే నిందుండ నిట్టి నన్నుఅకలీలన్ జూదమాడంగ ను 

త్తమ నింహానన మెక్కి నీకుజనునే దర్చించి నాముందటిన్” (1_7_278) 

ఉత్తమ వదములు ఉత్తమ స్థానములందు కూర్చుట కవిత్వమునకుగల లక్షణములలో 

నొకటి యని పెద్దలు చెప్పుదురు. ఇందునినోట వలికించిన యీ వద్యమున, ఆతని నిష్కాారణగ 

ర్యము, ఆడంబరము, + బ్దముణయొక్య అందిమయిని పౌండికచేత బహురమ్యముగా (ప్రకటితము 

'యనవి, ఇట్టినుంచి వద్యములు (ప్రధాన కథయంచున్నను, ఉపాఖ్యానములందున్న ను హృద్యము 

గానే భ్రానించును. 

కేవల మీరువది నాలుగు గద్య పదములందున్న యీ యుపాఖ్యానము, ఇన్నీ ఊత్తమ విశేష 
ములతో భాసించుచున్న ది, 

“ 9 అరణ్య వర్వమునందలి ఢర్మవ్యాధోపాఖ్యానము మూడవ విభాగమున_ చేర్చదగి 
యున్నది, ఈ యపకథయందు, (వధానాంక ము వతి వతామహాత్మ్య। వతిపాదనము గౌణముగా 

అనేక ధర్మసీతి విశేషములు కథ నాధారిముగా జేసికాని యుల్దేభఖింపబడియన్న ది కౌకికృడను 

ద్రాహ్మణుడు ఒక వృక్షద్భాయను. వేదాధ్యయనము చేసికొనుచుండగా, ఒక వక్నివైనుండి రెట్ట 

వేయును. ఆతడు దానికికోపంచి, దానివైఫు చూడగా, నాతని [కోధాగ్నికి యాహుతియై యది మర 

ణించెను. క్షణికమైన (కోధముచే కౌశికు చట్లుచేసినను, అల్బజీవిని సంహరించినందులకు వగచి 
వికలమనన్కుడగును. తరువాత నమీష్మగామంబున కరిగి యొక గృహిణియింటి ముందాగి భిక్షము 
వేడును ఆ గృహిణి పా తకోధనము చేయుచుండగా, నామెవేతి యధిక కుధాతురుడై గృహమున 

కేతెంచును గృహిణి తేన భర్తకు అన్న పాదులు సమకూర్చి, శయనాదికములు కల్పించి, యాతడు 

విశ్రమించుచుండగా కౌశికునకు బిక్షమిడుటకు వచ్చును. కౌళికుడుకోవముచే నామెను తూలనాడును, 
ఆమె తేన భర్త యాకలితో వచ్చిన వృత్తాంతమును చెవ్సి, భర, కన్నను వరదైవము లేడనియ, 

నాతని పరిచర్య తరువాతనే యితరులు ఆదరణ చేయదగుదు రనియు వక్కాణించును క్రోధము 

మంచిడికాదనియు. అతని |క్రోధాగ్నికి యాహుతి యగుటకు కాను కొోక్కె_రవంటిదానిని కాదనియు 

తనపాతివత్య మహాత్మ్యముచేతనే, తనకు కొక్కెరవృత్తాంతము తెలినినదనియ వివరించును ధర్మ 

వ్యాధుడను కిరాతకుడుమిథిలానగరమున గలదనియు నాతడనేక ధర్మములను వివరించి చెప్పుననియు 
పలికి యాతని నటకు వెడలుట కాదేశించును, కౌశికుడు ధర్మవ్యాధుని చూచుటకు వెరలును, 
అచట మిధిలానగరమున ధర్మవ్యాధుడు నూనాపణమున మాంనవిక్రయము చేయుచుండెను, 
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ఆసమీపము నకు చేరనొల్లక కౌశికుడు దూరముగా నిల చుండును ధర్మన్యాధు డిడి గృ ర్రెలిగవాహ్మణ 

గృహిణి యాదేశమున వచ్చిరివా యన్నివక్నించి, యతని తన గృహమునకు తోడ్కొనిపోయి 
యరిథి మర్యాద లాచరించెను ఈ ధర్మవ్యాధుడు ధర్మకాస్తా౦ది పిద్యలరు నిధివంటివాడు అందు 

చేత నశేకభర్మములను కౌశికునము బోధీంచును చివరకు (పత్యక్షదైవములనంటి వారగు తన 
తర్దిగం దులను చూపించును, వారికి తన వైగలవా త్సల్యమును, తనకు వారి మైగలభక్రిని వివరిం 

చును. 

వారు కౌళికుని చూచి సంతోషింతురు, ధర్మవ్యాధునికిగల ఆనంశవిజ్ఞాననిర తికి, పతృభక్తికి 

కౌగ్షికు డాళ్చర్యపడుచుండగా, నాకిరాతుడు తన పూర్వజన్మవృత్తాంతమున్నచెన్సి యాతని 

నందేహ నివృత్తి చేయును. - 

మహాభారతమున సీకథ యెట్టి సందర్భమునందు చెప్పబడియున్నది, అను అంశమను 

వివరించవలెను. వేనవానము చేయుచు, నియతురై యున్న యుధిష్టిరుడు మార్మండే యమహార్షివలన 

అనేక ధర్మనూక్ష ములను. తెలిసికొనుచుండును అట్టినమయమున నాత డిట్టనెను, “వతివ్రతలైన 
వారిచరిత మత్యంత రర్మసూక్షృంబు. గరము _ దుష్కరముగాదె తలంప నిద్ధాత దురిత- 

యట్టుగా గావున విన వేడ్యయయ్యె ఇవ్ప-వయ్య పుణ్యసతీ (వథాంబునాకు, "(8-5_8) “మటీయ 

తల్టిదం[దు రిరువురియందును బుత9నిమితృం బైన యాయానం బెవ్యరి కక్కుడు? వారలయెడ 

బుత్తుంండెట్టివాడు గావలయు? హీనయోనివాతుండైన పురుషుంగేమి తెజంగునడవడిం బరమధార్మిక 

లోకంబులు వడయు? నవియును వివరింన నీవ యర్హుండవనిన అమ్మ హాముని(9_6-4) యాతని 

కీకథ వినిపీంచెను అనగా సుణ్యవతీ (వథావముతో బాటు, వీళ్ళథ_క్తి తత్పరత మొదలైన వృత్తాం 
తము లీకథలో నుండవలెను నిజమున కిందవి యన్నియు నున్నవి, 

ఈ చిన్నకథ, ప్రధానముగా ముగ్గరు వ్యక్తులకు సంబంధించినది, వీరిచిత్త వృత్తులు మన న్ల 

త్వములు ఈ కథకు [పాణనదృళముగానున్నవి. ఈముగ్గురిలో మొదట చెప్పదగినవాడు 3కి 

కుడు, ఇతడు ధర్మతవశ్శీలుడును, నంతతాధ్యయనవరుండును నగుటచేత శకి నమన్వితుడు, కాని 

వయస్సున జిన్నవాండగుటచే కొంత కోవస్వభావము కలవాడు, వక్షి తనవై రెట్టవేసినదని కోపించి, 

దానిని మృత్యువు వాత బడవేనెను. గృహిణి తనకు బికము వేయుట కాలన్యము చేసినదని యామె 

'వెళూర కోఏంచెను అబినను కౌశికుడు తనతస్పును తెలినికొనలేని మూర్గుదుకాడు, నకివై రనలి 

నందులకును, వత్మివడవై కోపించినందులకును పాళ్చాతప్పుడయినాడు చివరకు తాను తల్లిదంద్రులను 
నిర్లక్ష్యము చేసిన దానికిని, విచారించి తర్మసవర్తనను మార్చుకొనుటకే నిశ్చయించుకొనెను. ఇట్టి కౌక 

కుని పాత్రము మానవ సహజమయెన న్యభావమునే వ్య క్రీకరించుచున్న ది. ఇట్టిప్మాత కథకు నోచిత్య 

మును నమకార్చి, కథను రమ్యముగా చేసిన దనుటలో నందేహాములేదు, 

(బాహ్మణగృహిణి యీకథలోని రెండవవ్యక్తి, రమెచేరేమియో తెలియదు. కౌళికునకు తన 

కళకి యున్నట్టుగనే, యీమెకు వతి వ్రతాళ క్రి కలదు, కాని, కౌశికునిలో కాన్పించుకోవ మీమెలో 

లేదు. అందుచే నాప్యాతకంబటె కొంచ ముళ్క్భష్టమెన పాత్రమీమెది ఈమె తనభర్షనే దైవ 



18 

ముగా భావించి, యాతనికి పరిచర్యచేయు విశ్వానము కలిగినట్టిది, బికుకుడుగా నేతెంచిన |చాహ్మ 

ణుడైన కౌకికునికూడ కొంతకాలము వేచియుండ'జేనినది. ఆతడు కోవించుతుండ గా “క్రోధ మోహ 
నామకు లైన ఘోరశతు- లిరువు రెరియించురుండుదు రెపుడు నంత -రంగ మయ్యుభయంబు 
నడంగకున్న ౯ గలదె యూరక బ్రాహ్మ ణ్యగౌరవంబు” (8-5-20) అని యాకనికి బుద్ధిబెప్పినది, 

'నీకోవంబున నొక్కకొక్కెర నిహతంబయ్యెగాదె యిది మదీయ పాత్మివత్య మహిమంబేసి కాంచిరి” 

నని (8-5-22) వక్కాణించినది. కౌశికునకు నన్నార్గోవదేశముగగావించినది ధర్మ వ్యాధున్ని కను 
గౌనుమని మాదేశించ్చయాత నికి జ్ఞానోదయము గావించినది, ఇట్టీపాత ము (వయోజనవంత మగు 

టయ, చదువరులకు వత్యివళామహిమము విశదమగుటయు నంభవించనది. 

కథాాకమమున ధర్మవ్యాధుడు చివరివా డైనను కథయం దీతనిప్నాతము ముఖ్య మైనట్టినను 

టలో నందేహములేదు, ఇతడుణ్ఞాని. పరమధర్శునిరతుదు, | విళ్ళభక్తి కలవాడు ధర్మావచరణము 

నందును, నత్యశీలమునందుశుక్షి ఆణుమ్మాతమైన కళంకములేనివారు, జాతిచే నంత్యజ నయిన్బు టికి 

జ్ఞానాదికములచే నున్నతుడు. అందువలన లోకో త్రర మైన్నశ$ీలముకలవాడుగ్యా చెప్పవలసినవాడు, 

కథయం దీతని ముఖముననే కవి యనేకధర్మముల నువన్యసింవ జేనినాడు, 

ఇట్లీమూడుపా[త్రములు మూదుఖిన్నన్వథావములను _ కలిగినట్టివి. ఇట్టి థిన్నన్వావులు 
కలిసికౌనుట వారిలోవారికి కలిగిన భావ ఘర్షణయే కథకు; ఆయువువథై, చదువరులచేత ఆసాంతెము 
చదడినించుటకు నాధారభూతమగురున్న ది, - 

కథలో ఉత్సుకతనుసృష్టింది, కథావననమునకు కుతూహలముళకు కలుగవేయుట మంచి 

కథకులు చేయుపశులనులలోనోక టి. | దీనినే యాంగ్లభాషయందు Suspense అని వ్యవహరిం 

తురు. ధర్మవ్యాధునికి సంబధించిన యీ చిన్నక థల్ళో నీగుణము బహుళముగానున్నది, కథలో 

మూడునాలుగుచోట్ట ఆఅక్చర్యకర్గమగు నంఘటనలు కలుగుటయు, | చివరివరకు పాఠకుని నవి 

లాగికొనిప్రోవుటయు నంభవించును కథలోని యీ లక్షణమును వరికింతము. 

కౌశికుడు ఒకనాడు “[గ్రామసమీవము నండొక్ళ్క వృక్షమూలంబన నాసీనుందై. 

వేదంబులు గుణియించుచుండ దడియేకాఖాగతండైన యొక్క కొక్కెర యీతనివై రెట్టవెట్టిన 
నమ్మ హాద్విజుం డలిగితూతుటయు నది యవ్వుడ నిశ్చేతనంవై నేలంబడినది (8-5-7), 

దీనిలో (బ్రాహ్మణుడు, వృక్షచ్భాయతో గూర్చుండి చేదాధ్యనమచేయటలోగాని, చెట్టుపై 
నున్న కొక్కెర రెట్టవేయటలోగాని విచితవిషయమేమియ కాన్పించదు. ఇది సహజమే 
కాని కౌళికుడుడలిగి చూచినతోడనే కొక్కెర నిశ్చేతనంబై నేలబడుట చరువరుల కాళ్చర్యము 
కలిగించును. కౌశికు డింతటి తవ వభావము కలవాడాయని విన్మయము నొందించును కాని, యీ 
ఘట్టము మనన్సున కార్హోదమును కలిగించదు, మనకేకాదు, కౌశికుడు న్వయముగా వళ్చారావమును 
పొందెను, “ఆక్కట నాహృదయము గదు- నక్కటికములేనిదయ్యె ననిమిత్రమ యీ- కౌక్కెర 
నిటు సేనితి "(8-5-0)నని వికలమనన్కు_ డైనాడు ఇట్టిళ క్తి కఠిగిపళ్చాత్తాపమను మంచిగుణమునైతము 
గల కౌశికు డింకేమి చేయయనున్నాడో యను నుత్సుకత పారకున కిచ్చట తప్పక కలుగును. 
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బిక్షమునుకోరి వచ్చిన కౌశికునిగాక, తన భర్తను నమాదరణచేసినది [బాహ్మ ణగృహిజి 
కౌళికుడు కోఏంచినాడు, ఆమెను కూడ శవించునేమోయిని మనకనిపించును, కొని, వతిహితమును 

గోరుటలోని మహాత్మ్యమునామె యుగ్నడించుటతో కొంతశాంతినివహించెను అంతటితో నాగరేదు, 

గృహిణి “సివతి (కోధనుండవగుట నెలుంగుదు, నీకోపంబున నొక్కకొక్కె_ర నివాతంబయ్యె 

గాదె?”(ల-5.282) యని వలికినడి, ఈమాటలు కౌళికునేకాదు, మననుకూడ నాశ్చర్యమున ముంచి 

వేయను, ఇది యొక యద్భుతవిషయముకదా! ఎక్కడనో యడపిలోజరిగిన సంఘటన మీమె కెట్టు 

తెలిసినదన కౌశిరునితోబాటు మనమును వితర్కించుకొందుము, కాని కవి దీనికి సమాధాన మా 

గృహిణిచేతనే చెవ్పించెను, 'మదీయపాత్మివత్యమహిమంజేని కాంచితి'(8-5_22)నని యామెచెప్పుట 

వలన పాత్మివత్యమహిమ యింతటిదికదా యను వినయము కలుగక పోదు, 

ధర్మ రహన్యములు తెలిసికొనుటకు మిథిలానగరము నగల ధర్మవ్యాధునిచూదు మని యా 

గృహిణి యాదేశించినది. కౌశికుడు (వమాణమై మిథిలానగరము చేరినాడు, ఆచట “నల్పమృగ 

మాంన ఖండంబు ఖఇంగడిం బచరించి యమ్ముచున్నవాని, ననవరత విక్రయాగత జననమానృతు 

నక్కిరాతుంగని యతిజుగువ్ఫితంబయిన నూనావణంటు సేరనొల్లక” (8-5-27) దూరముగా నిలు 

చుండినాడు మాంనవికయముచేయ వ్యాధుడెక్కడ? ధర్మోపదేశమెక్కుడ? ఏలయీవృధా[శమము? 

అని కౌశికుడును మనమును భావింతుము, కాని, కిరాతుడు 'అతనిరాకపోడిగ నిజబుద్ధినెజిగ యతని 

యున్నయెడకు వచ్చి _పరమభ కి (మొక్కి ధరణీనురేశ్వరు(ం_గుకలమడిగి [పియము గొనలు నిగుడ'- 

(8-5-8 )ఇట్లు వలికినాడు " అనభఘవతివ్రతాతిలకమైన నితంబిని-నాతెణంగు నె-వ్పిన( జనుతెంచితీవు 

నను (బీతి గనుంగొన నీమనోరథం-బును మదిలోనెటుంగుదును" (8-5-28) ఈమాటలకు కౌశికుని 

మనస్సులో కరిగిన యసహ్యభావము పటావంచలగుటయేకాదు, 'ధర్మవ్యాధు నెజుక కచ్చెరువంది, 

వత్మివతయెంటకయుందలంచి, యది రెండ వునాశ్చర్యంటుగంటి' (8-6-80)నని కావించినాదు. ఈ 

ఆశ్చర్యముకౌశికునకేకారు, అతనితో మనముకూడ చేరుదుము. కథకు ముఖ్యమైన ధర్మోవన్యానములు 

ధర్మవ్యాధుని ముఖముననే రావలసియున్నవి. అందుచేత, ఆతనివ్య క్రిత్వమెట్టిదో చూవించుట కీయా 

శ్చర్యకరమట్టము పూర్వరంగమైనది, , 

కిరాతుడు వివిధవిషయములకు నంబంధించిన యనేక ధర్మరహన్యములను కౌశికునకు 

వివరించును. ఆతని ఛర్మజ్ఞత, _ వివేచనాజ్ఞానమునకు మరియొకసారి యాక్చర్యము కలుగును 

అంతటితో ముగియలేదు. 'వతివత పనువునంకేని నీవు ధర్మజ్ఞానార్థంబు నాయున్నయెడకుం జను 

దెంచిన నప్పతివతవలని యనుగహంబున నీకు నెల్టవియు నెళీంగించితి(గాని నీదెన నాదుచి త్రంబు 

[వియంవడియుందరు. నీచేసిన యకార్యంబౌర్కటి కలదది యెయ్యదియనిన- 

'ఎంతయు వృద్ధులై తమకు నీవొక రుండవ తెప్పగా(గ న 

త్యంతముదంబునన్ (బతుకు తల్లినిదం డిని నుజ్జగించి ని 

శ్చింతుడ/వై సదాద్యయనశీలత వారియనుజ్ఞలేక యే 

కాంతమ యిమ్మెయిన్ వెడలితక్కట నీవు గరంబ్యుగూరతన్ ” (8-5-120) 
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అని నిందించినాడు కూడ. కౌశికునకు జ్రాచోదయమయినది, ఇంకొకసారి యాళ్చర్యమును కలిగి 

నది “నినునొకళూదు(గాదలంవనేర గుణాకరసీచరి తముం-గన మదినద్భుతంటొలనె "(3-5 [[%) 

యని యాతనికి నంజలి ఘటించినాడు,. 

ఇట్టీకథలో నడుగదుగున నద్భుతఘట్టములెదురై చదువరుల కాశ్నర్యతకిరులనుబేని వారిలో 

నుత్చుకతకలిగించుటకు కారణములగును. ఇదియొక కథాకథన శిల్పమనదగియున్నది ఎక్జః 

ప్రగడకవి ఈ కథానిర్మాణ శిల్పరహన్యము నీకథ యందు బహురమ్యముగా పొదిగించినాగని 

చెప్పవలనియున్నది. భర్మవ్యాధోపాభ్యానమునకు ధర్కోవదేశము (పధానముకదాః ఈ కథను 
నాధారముగాకెనికొని రచయిత వివిధధర్మములను చక్కగా వ క్తముచేసినాడు, కథాబంధము 

చేత నీధర్మోవరేశమును జోడించుటబేసి, యాధర్మో పదేశ మునకు కావ్యత్వము సమాహడినది, ఈ 
ధర్మములెట్టివి. కథలో వీనికిగల (ప్రాముఖ్యమేమి, యనునంళములను పరిశీలించ య। ప్రస్తుతము 

కాదు, 

మహాభారతము పంచమవేద మను [వభ్యాతిని పొందియుండుటచేత, వేదములలో చెప్పబడిన 

వర్ణాశ్రమవ్యవస్థనుగురించి, నందర్భానుసారముగా భారతము వక్కాణించుచునే యుండును ఈ 

యుపాఖ్యానమునందలి ధర్మవ్యాధుడు గురు వృద్ధజనాతిథి వ్మిపదేవతార్చన లొనరించువాదు 

కాబట్టీ యతనినోట వర్దాశ్రమధర్నోత్కృష్టత నిట్టు వ్య క్తముచేయించినాడు, గబాహ్మణులరు 

దవస్స్యాధ్యాయ నత్య బ్రహ్మచర్యంబులును, రాజులకు దండనీతియ, వైథ్యలకు, గృ ి పకు 

పొలన వాణిజ్యంబులును, వ్యాదులకు శృళూషయు నెట్టు పరమధర్మంబయిచెల్లు నష్టుమాకును 

(కిరాతులకు) మృగయోవణీవనంబు వరమధర్మంబు, ., న. ఇంకియేకాదు. 

“శనకుల ధర్మము విడువక 

మనుట సరమ ధర్మమం[డుమాన్వ్యులు చి త్రం 

బున గృవ గలుగుట ముజ్యవు( 

బనినైరణవలయు నఖిలభావములందున్” (8-5-87) 

ఆనియ భారత మీనందర్భమున [ప్రపంచించుచున్న ది. 

భారతీయజీవితవిధానమున ఆహింనకు ఛాలా ప్రాముఖ్యము కలదు. అహింసా సిద్ధాంత 

మును భగవద్గీత (భారతాంతర్గతమే కదా॥) మొదలు కొని, గాంధీగారినూక్తులవరకును నొక్కి. 

వక్కాజించుచున్న వి, ఆంధ్ర భాషయందును, ఇ తరభారతీయభాషలయందును, వెలువడిన 

పురాణ కావ్యసాహిత్యములందేదో యొక విధముగా నమహింసాన్యూత్మవతిపాదనము 'జరుగుడునే 
యున్నది, పరమథర్మ మైన అహింసాధర్మమును భారతమునకూడ కత ద్రచయితే డ్రవేశ 

పెట్టియేయన్నాడు. ఈయుపాఖ్యానమున సందర్భమును పురస్కరించుకొని అహింసాసిద్ధాంత 

మిట్ట్యవరిపాదింపబడియున్నది 

“క్రివహింన యెన్నండును జేయననఘ 
యొరులునంవితెచ్చిన మాంన మొనర విలిచి 
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తగినవెలకమ్మి |బతుకుదు( దద్ధనమున 

నమలమాననళాంతి నాయగ్థమెందు, (0-5-89) 

మాంగవిక్రయముచేయు వ్యాధుడు అహింన నెట్టు పాటించును? అను సందేహమునకు 

నీపద్యమున నమాధానమురూడ నున్నది అధర్మవ్యాధుడే 'అహింన ధర్మవితతికెల్లను మేదో 

అని విశ్వానమును, ఆచరణమును కలిగినట్టివాడు ఇట్టివాడగు టచేతనే యితరులను బోధించుటకును 

అరు డనిపించుకొనెను, 

మనుష్మ్యునకుగల అంతశ్మ[తుపులలో (కోధము మిక్కిలి భయంకరమైనది ఎంతట్మిపజ్డా 

శాలియెనను, క్రోధము నణిచివేయనినాతు వాని (పజ్ఞ నిష్పృలమే, ఈ యుపాథ్యానమున సలుతావు 

లందు [కోధమువలనరలుగుహోని ఉవదేశ+ రూపమున చెప్పబడియున్నది, “కొోధంబుగొని 

యాడుట లగ్భగాదు” “ కోధమోహనామకురైన మోరకత్రు- లిరువు రెరియించుచుండుదు. రెపుడు 

నంత-రంగ మయ్యుభయంబు నడంగకున్న గలదె యూరకవాహ్మణ్య గౌరవంబు” (8-6-25) 

ఈ వాక్యములు గృహిణి, కాకికునకు నుపదేశించినవి. 

“విను విషయజ్ఞానమునకు 

ననయంబును మనసుమూల మది కామ్మకో 

ధ నిరూఢమగుచు బురుషుని 

ననిశము నెలయించు నిం దియార్ల క్రియలన్ "', (8-580) 
థి 

ఇది ధర్మ వ్యాధు దుపదేశించి నట్టిది, 

మానవజీనితమున నత్యవాక్కునకుగల మహత్వ _మింతింతనరానిది, చవేదములందలి 

నత్యంవదేతి నూక్తులును, వురాణములందలి వరి శ్చంద్రాది మహానుభావుల కథలును దినియందుండు 

వరమార్గమునే బోధించుచున్న వి మహాభారతమునకు (గ్రోతయైన జనమేజయుడు. 'మితహిత 
నత్యవాక్యు' డుగా 'వేర్కొనబడినాడు, వరమధర్మోవదేశ నిర్దేశక మైన ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానముకూడ్త 
యధోచితముగా నత్యవాబ్మహత్త్యమును వివరించుచున్నది, 

“భూతహితంబుగా ౧ బలుకుబొంకును నత్య ఫలంబునిచ్చు. ద 

ద్భూత భయానృదంబగు ప్రభూత పునత్యము బొంకునట్ల హా 

ణాతురు(డై నచో( బరిణయంబునయందును బల్కుబౌంకు న 

త్యాతిశయంబయందు మహితోత్మ క యిట్టివి ధర్మ నసూక్ష్ము ముల్,” (8-6-89) 

అని కేవలము ధర్మనూక్షతయే నత్యవాక్కునకు మూలమైనదని వివరింపబడినది. ఈ పద్యమే 

“వారి జాతులందువై వాహికములందు' వంటి |ప్రజాదరణపొందిన పద్యములకు మూలమైనది, 

మానవునకును, జంతువులకును మౌలికముగా కొన్ని లక్షణములలో ఖేదమున్నది, మాన 

వుదు సంఘజీవి, ఈ సంఘమున మానవుడు కజీవించవలెనన్నవో నిక్చేతనుడుగా నుందుట సాధ్యము 

కాదు, యధాళ క్తి కర్మమునాచరించుట మానవుని విధియైయున్నది, కర్మలేనినాడు మానవునకు 
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నంభుముతో సంబంధము తెగిపోవును. జంత్ముపాయుడగును. మనుష్యునిజీవితమన కర్మకుగల 
(ప్రాముఖ్యము నీకథభయం దిట్టు కవి వర్ణించినాడు, 

“వుతువుంతు కర్మాధీనత 
నరుగక తనవళశమ యనిన నాపదలు రుజల్ 

నురణంబును నివియేవియు 

బొరయక యుండంగ (బతుకంటోలదె చెవుమా"' (8-5-60) 

“కర్మ వళత(జూ వె కలుగుదేహము దేహ 

వర్తనంబు కర్మవశ త బుట్టు | 

దేహ పాతమైన దేహన్థుండగు జీవు: 

డరుగుః గర్మవిపాతమైన యెడకు, ” (8-5-70) 

కాకికుడు తఈపమువై నఖీలాషకలవాడు, అందుచేత ననేక ధర్మముల నువదేశించుచున్న ధర్మ వ్యాధు 

నితో 

“దేహమున ధాతునం్ర యదీవు (డగుచు.వప్నా యెట్టుండు? కారీరవాయువులకు నెలవు 

లెయ్యవి? యవినాకు నిక్చయముగ( జెప్పమని' కోరినాడు, ఆయోగవిద్యారహన్యములను 
ధర్యవ్యాధు( డిట్లు వివరించెను" 

“మ్రార్ధదేశమునకు వర్థితంబై ! పర్వు, నాక్మాగ్ని నొభి దదా్రయంబు 

శిరమున( బావకాం తరమున(. జరియించు( [బాణుండు భూతాత్మ భావు( డత (డు 

వదున( (వాణాపానులిరువురు, నయ్యగ్ని వెలింగింతు రన వేతవృత్తులగుచు 

గదవ న్తితలము లాస్పదములుగా, వహ్ని పరిగతుండగుచు నపానుందుండు 

గడ విణ్మూ త నిర్గమకారి యతడు, కర్మ లలయత్న కారియె కంఠతలము 

నందు దానుండు వర్తించు నభిలదేవా, నంధులందున్తువ్యానుండు సంచరించు" (8-6-101) 

ఇట్టివే అనేకయోగ రహన్యముల నిదే నంధర్భమున వివరించెను. 

స్థాలీవులాకన్యాయముగా  వైనవివరించిన విశేషముల్నే కాక, ధర్మవ్యాధో పాఖ్యనమున 

నింకను, సవతి వతామహిమ గ్గ బాహ్మ ణమహత్వము, (బహ్మవిద్యాపభావము, | మాఠావితృభ కి 

మహిమ, (ఇండి యన్నిగహక క్రి మున్నగు అనేకవిషయములుకలవు.క్గ నూట ముప్పదియెనిమిదిక గద్య 

వద్యములకు సీమితమైన యీచిన్న కథలో నిన్ని యంశమలను కవిచొవ్పించుట చూడ నాళ్చర్యము 

కొలుగకమానదు ఈయంశ ములు [క భాంతళ్ల తెముగానే యున్నవి యనునంశ మును నిటవిన్మరించ 

లేము, 

4, నాలుగవవిభాగమున, వురాణములందలి యుదాత్తతను వివరించుటకు కొన్నికథలు చెప్ప 

లరునందర్భము, నుల్లేఖింపబడునట్టి యుషాథ్యానములనుగురించి వివగించవలనియన్నది “వరమ 
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హౌరాణికుల్ బహువురాణనముచ్చయంబ"”ని భారతమును కొనియాడుట యిట్టియనేక యుపాభ్యా 

నము లకాకరనుగుటచేతనే, ఈవిభాగము నందనేక చిన్నకథలున్నవి, వానిలో (తిమూ రులలో నెవ 
రిదోయొకటి మహత్యవీవరణముందును, దేవహితముకుగురించి చెప్పుట యుండును. ఈకథలనన్ని 

టిని చేర్కొ_నుటకును నిటనవకాశములేదు, ఇట్టికథలకు పలినిథిగా కువూరస్వామికథను (గ్రహిం 

చుట సముచితముగా నుండునని భావించితిని,క్రఇక నీకథను వివరించి దానియందరి వివిధవిశేషము 
లను "పేర్కాందును. 

ఆంధమహాథారతములో శల్యవర్వమునందలి ద్వితీయాళ్వానమున కుమారస్వామి మహి 
మాభివర్దనము అనుపేరుతో నీకథ వర్తింపబడియున్న ది, ఈకథకు సందర్భ మేమనగా, భారత 

యుద్ధము (పారంథమగు సమయమున బలరాము డచటికివచ్చి శ్రీకృష్ణుడు పాండవృలయెడ వక్షపాతి 

యసి,విరాటాదిబంధులు వినగ పలికెను, “హరియెజుగని చక్కటియును _బురుషార్థము నాకెలుంగ 

బోలునె యీని.షురత వినంజూద (జలక_నరన్వశతీ తీరమునకు జనియెదుబుద్దిన్ ” (9-2_14కి వెడలి 

పోయెను అట్లువెడలి యుద్ధముచివరన, ఖీమదుర్యోధనులు ద్వంద్యయుద్ధముచేయునాటికి తిరిగివచ్చెను 
థీముదును,దుర్యోధనుడుత సశిష్యులేకాబట్టి వారుచేయుయుద్ధమునుచూ చుట కాతనికి కుతూపహలముకలి 

గెను అప్పుడుభారతకథవినుచున్న జనమేజయుడు“ బలదేవుండు తీర్ణయ్యాతనిర్వర్తించిన తెజంగును, 

భీమనుయోధనుల గదాయుద్ధంబు చెలినభంగియు నతనికాలోన నచటికేగుదేర నమకూరినవిధంబును 

వివరించితెవ్పుమనెను, వైశంపాయనుడు బలరాముని తీర్థయా|తనువివరించుచు, (పథానతీర్థవర్దనము, 

మంణమహాముని మహాత్మా్యభివర్షనమును వర్ణించెను. 

మహేశ్వరుడు తన వీర్యమును అగ్నియందిడెను కాని యగ్ని దానివహింపశాలక పోయెను. 
అత డ్రావిషయమును |బహ్మ కెలుకపరచి వానిని గంగాగర్భభళూతముగ నొనర్చెను, గంగ, తేజో 

మయంబైన యాగర్భంబును హిమనత్పర్వతముమీద సముత్సృష్ణముచేయగా, కనక మయంబై న 

శర స్తంభంబున నగ్ని నన్నిభుండగు కుమారుంకై యొచ్చె, అచట చరించుచున్న కృత్తికలు, 
ప్యుతార్థినులై యా బాలుని యెత్తుకొనిరి, విచిత్రముగా నాయార్వురికి చన్నులుచేచెను. అప్పుడద్భు 

తముగా నాబాలుడు ఆరు ముఖంబులుదాల్ని వారందరి స్తన్యపానము చేసెను, వారాళశ్చర్యవడి 

యావాలుని నెష్పటియట్ట నునిచిరి, అట్టాకుమారుడు అగ్నిధవుడు, గాంగేయుడు, రజన్మురు, 

కార్తికేయుడు అనంబరగెను. బృహస్పతి యాతనికి జాతకకర్మా ద్యనుష్టానంబు నిర్వ ర్తించెను 

ఆ ప్రదేశము న్వర్ణమయమైయుంగెను, 

ఆకుమారుడు ఉత్తమమనదగియెడు తవము విహారముగాను, ధ్యాతిధాతిగాను, ధనుర్వేద 
ములు, (శ్రుతులు తనను సేవించగాను [పవర్ధమానమొందెను. ఓకనాడు మహేశ్వరు డుమాన 

హితుడై తనపరివారముతో నావాలుని చూడవచ్చెను. అప్పుడు (బహ్మవిష్ణులును, ఇం|దాది దిక్సా 

లురుశు, దేవతాగణముతో నచటికి వచ్చిరి, ఇట్లు వచ్చినవారి క భిముఖముగా నాయోగదిలాన్వితు 

రైన బాలుడు వచ్చుచుండెను, అట్టి సమయమున శివుడు “ ఉమయ నగ్నియు గంగయునుంత 

నన్ను _గారవంబున నధికునిగాదలంచి-చక-నాసాలి కేతెంచు నాక్కా_వీ(కు_నంభృత న్నే హథ క్తి 
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విన్రంభుతగుచు” (9-2-110)అని భావించెను. మహేళ్యరుడేకాదు _ఉమ,అగ్ని, గంగకూడ నిస్ట్రే 
భావించిరి. వారి భావములను దిన్యబోధమున కన్న వాడగుటచేత నబ్బాలుడు తనయోగకౌశల్యమును 

[వదర్శించి గ్ట్మూ ర్రిచతుష్టయమునుదాల్చి యన్నలుపురుయొద్దకు నేకకాలమున జనెను వారు 

అద్భుతమగ్నమానసులై ర. తరువాత ఒక రూపమును ధరించి నిలిచెను 

అప్పుడు శివుడు, గంగ, ఉమ, అగ్ని, (బహ్మనుచేరి గుణవంతుడైన యీకుమారునికి 

యోగ్యమైన పదమును (వసావింపుమని పార్థించిశి, డేవహితమును కోరెడువాడు కాబట్టి, కుమా 

రుని దేవసేనకు వతిగా నియమించి యాతని శ క్ర్షవరుణాదులకు నప్పగించెను. దేవతలాతని నా 
యున్నతవదవి నభిషేకించుటకు నంకల్పించిరి హిమవంతుడు సకలరత్నమయమైన దిస్యసీరము 
'వెష్టెను. కుమారుని యాపీరమున నునిచి బృహన్పతి హోమకార్యమును నిర్వ ర్రించెను [తిమూర్తా 

దులు నరన్వతీజలముచేత నాతిని నభిషేకించిరి గంధర్వాదులు నృత్యగానములు గావించిరి. అభి 

చేకానంతరము వివిధదేవతాధివతులు మహావీరులై న సైనికులను నాతని కప్పగించిరి. మహేళ్వరుదు 

ధ్వజమును, ఇంద్రుడు శ కిని, విష్ణుమూర్తి వనమాలికను, పార్వతి నిత్యనూతనమైన వస్త్రమును, 

గంగ ఉట్వలసుధామయ కమండలువును, బృహస్పతి దీ ప్రదంగమును, గరుత్మంతుడు వాహనముగా 

నుండు మయూరమును, వరుణుడు తా్యామచూడమును, కుబేరుడు దర్చితచ్చాగమును, 1బహ్మ 

కృష్ణాజినమును, శృ్యతువిజయశ శక్తిని యాతనికి నమర్పించిరి ఆ షణ్ముఖనకు రాత్షసనాఃనము 

చేయ సామర్థ్యము కలుగనలెనని భూతనుయమగు మహానైన్యము నిచ్చెను, ఇందాదులు పరివేష్టించి 
యుండగా నామహానేనానాయకుడు దేవతలకు, మీశ్ళతు లెవరై నను పరిమార్తునని వరమును (ప్రసా 
దించెను [త్రిమూర్తులు వారివారి స్థానముల కరిగిరి. 

తరువాత తారికు నురాక్షనునివలన దేవతలు బాధనాందుచున్నారనితెలిని తననైన్యముతో 
షణ్ముఇడు ఆరాక్షనుని వెదండెత్తైను. ఆరెండు నైన్యములకు థీకరయుద్ధము సంభవించెను కుమా 

రుడు శక్తినిధరించి యనేక రాక్షనవీరులను సంహరించెను, చివరకాళకి చేత కారకాసురుడు మడిసెను, 

తరువాత బలికుమారుడగు వాణుని,యాతనిడుళ్చర్యలకు గినిసి నిహతుజేసెను. దేవతలు వువృవృష్టి 
కురివించిరి. అచటి ప్రతిష్టితురైన కుమారుని బలదేవుడు (ఏదక్షిణ (వజామంబు లాచచరించి. 

కృతార్ధడ య్యెను, 

1వధానకథయగు మహాభారతమున భీమదుర్యోధనుల గదాయుద్ధము |ప్రముఖమైనడియు, 
ఆంత్యయైనదియునై నది. ఆఘట్టము జరుగుబోవునందర్భమున కవి యీపొరాణికోపకథను కూర్చి 
నాడు, ఇట్టుచేయట చేత ముఖ్యకథాగమనమున _ కాటంక "మేర్చడినదని చెప్పవలనువడదు, 

ఏందుచేతననగా, జరగబోవు ద్యుందర్పయుద్గమును చూచుటకు బలదేవుడుకూడ వచ్చినాడు. ఆతడు 

ఆవీరద్యయమునకు గదావిద్యయందు గురుత్వమును వహించినట్టివాడు, ఆట్టిమహానీయు డింతకాల 

మేమిచేసేను అని జనమేజయు డడుగుటలో నాశ్చర్యములేదు,.ఆజనమేజయుని యత్క-ంరతీర్నుటకే 

వెళంపాయను డీకథను చెప్పియున్నాడు. 

కుమార స్వామిక థ యెందులక్లు నిటవచ్చినదిః యన్మువళ్న మునకు సమాధానము చెప్పవలని 

యున్నది. బలరాముడు ధారతయు ద్ధనమయమున ఆనేక పు ణ్యరీర్థములను సేవించుచు సోమతీర్థము 
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నకు వెడలినారు ఆ।ప్రదేశమునందే యనిమిషులు షణ్ముఖనకు నిర్ణరసేనాధిపత్యంబునకు నఖిచ 
కంబుసేసిరి అతడు తారకాదులైన యసురులం దెగటార్చెను ఇట్టుచెవ్పి వైశంపాయనుడు 'ఆతనిజన 
నాదివృత్రాంతము కౌరవంశజాతుండవగునీకు వినడగుజెప్పెద నాకర్దింపుమనియు జన మేజయునితో 
చెస్పియన్నాడు. ఇట్టుచెవ్వుటవలన నీకశకుచక్కని సందర్భశుడ్ధి యేర్పడినదనుటలో నందేహము 

దేవహితమునుగురించి భారతము వలుసార్లు నడువుచునేయున్నది ఆవిశేషమును కథారూవ 
మున చెప్పుటకుకూడ పౌరాణిక మైన కుమారస్వామిజన్మము,అతడు తారకునినంహరించుట మొద 

లగు వృత్తాంతము లాలంబనమైనవి ఇట్లుచూడగా దేవపాతమను ముభ్యాశీయ మీకథవలన కొంత 
వరకు నెరవేరినది, 

మహాభారతము కేవలము విష్ణమహాత్తమునుగాని, కేవలము శివమహా క్రముగాని బోధించు 

[గంథముకాదు. అవకాళమేర్పడినవ్పుడు కేళవుని దుష్టశిక్షణము, శీష్టరక్షణమును వర్దిందిచెప్పును 
అమ్లే నందర్భమువచ్చినవ్పడు మహేశ్వరుని మహిమాభిసర్హనము చేయును ఆందుచేతనే య్యూగం 
థము నర్వజనాదరణీయమైనది, శ్రై వనం ప్రదాయవరంనరంయందు కునూరస్యామికి విశేష|ప్రాము 
ఖ్యమున్న ది ఆపాముఖ్యమును సందర్భమునుబట్టి వర్షించుటనుకూడ నుచితముగాభావించి, కవి 

యీచిన్న పౌరాణిక కథకు మహాథిరి తేమున స్థానము క లిగింంచియున్నాడు, ఇట్టి కథలవలన మహా 

భారతము శివకేశవుల యభేద్వమ.ను నిరూపించి, యబై ఇత సిద్ధాంత మును |పతిపోదించునట్టిదిగాను 
నున్నది, 

5, వేదోక్తమయిన యజ్ఞయాగాదికర్మల మహత్యము పంచమవేద మనబరగిన మహాభారత 

మున ప్రసక్తానుప్రన క్రముగా వచ్చుడునే యుండును, స్వయముగా యధిష్షిరుడే యుద్ధమునకు 
వూర్వము రాజసూయము, యుద్ధమునకుతిరువాత నశ్వవేధయిను నాచరించి యుశా డు రాజులిట్టి 

వేదవిపాతయజ్ఞాదికముల నాచరించుట నాటి నంవదాయము ఈ రెండుయజ్ఞములకును (వధానభారత 

కథతోోసత్యక్షసంబంధమున్నది, ఇవికాక ఉపథ్యానములందును, వేదములందుచెవృబడిన యజ్ఞయా 

గాదుల (ప్రళంసలు చేయణడియున్నని. ఒకవిషయమును కథాపూర్వముగా |వతిపాడించి వివరించు 

టకు మహాభారతరచయితలకు ఇష్టమయిన విషయము ఈనందర్భమున అగన్త్యమహార్షి యాచరిఢ 

చిన ద్వాదశవార్షికయజ్ఞ మ నకు సంబధించిన చిన్నకథ చెప్పవలసియుండును 

“జన్నంబునందు రాజన్యులు దవమున, మునిజనంబులుశాంతీననఘ వివు 

లానక్తులగుదు రట్టగుట(గాదే పలు, రవసీశ్వరులు దొల్టి యాగకృతుల 

నతులకిర్తు నను నద్గతులనుబడినిరి ధర్మనందనుండత్యుదా త్త భంగి 

దొంటి భూ నాథులకంటి నత్యమునను శొచమునను భకికద్ధనీగి 

నతిశయిల్లె వేదవ్యాసుడాదిగాగ- గలుగు నార్యజనులచి త్రములకు నెక్కి 

నమరవల్దభుచంద మందముగ(జేసె- నళ్వమేధంబు మెచ్చులకాకరముగి”' 

మహాభారతమునకు [కోతగానున్న జయమేజయమహారాజు పలికిన యోవాక్యములను 
చూడగా నాటిరాజన్యులకును, [ప్రజలకును యజ్ఞయాగాదులయందెంతటి దృఢవిశ్వానముండెనో నష్ట 
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మగును. ఈయజ్ఞములందును శెండువిధములున్నవి. హింసాయుతమై వశవిశ సనముచేయు యజ్ఞము 

మొదటేవిధమునకు చెందినడి, ఆహింసాత్మకమై ధాన్యాదికములనే యజనసాధనములుగా నువయో 

గించిచేయనటిది రెండవిధమునకు చెందినది ఈరెంటియంచును, అహింసాత్మకనైున యజ్ఞమే 

యుత్తమ మైనదనువిషయమును మహాభారతము (వతిపాదిచుచున్నది, ఆ విషయమును నిరూపించు 

టకే అగన్వుని ద్వాదకవార్షిక యజ్ఞ కథ యుల్లేభిత మైనది ఆ కథ యిట్టుండును. 

అగ స్యమహర్షి చ్వాదళ వార్షికయజ్ఞమును [పారంధించి చేయదొాడంగెను ఈ యజ్ఞము వకు 

విశననములేనిది. అహింసాత్మకము ఈ యధ్వరమునకు దివ్యానుభావముగల యట్టి మును లనేకులు 

బుత్విజులుగానుండి అఖలత ఇ్మతముల నాచరించుచుండిరి. అట్లిసమయమునందు ఇందుడు వర్ష 

ములుపడ నీయలేదు. తతృలితముగా ఓషధులు వికలత్వమునుపొందెను, అగ స్తుడారించవలని యున్న 

యన్నవానవిధు కెట్టుచెల్లునోయని యటచేరినమ. నినంఘములు విచారించుచుండిరి అందును అగన్త్యుండు 
ద్వాదశ వార్షికంజైన దీఇావిశేషము నౌందినవ-డు ధర్మ మార్గాగతం బైన (దవ్యంబుదక్క నొండు 
'వినియోగింవదు వానయు( గురియటలేదు,అని వారు తమలోకాము మాట్టాడుకొనుచు వ్యాకులవడు 

చుండిరి వీరి యీమాటలు ఆగస్త్యునిచెవిని బగెను ఆత డిట్టు వారితో పలికెను “న్యాయమును వరి 

కించి, యజ్ఞమునకు థంగముకలిగించక , ఇందుండు మేఘముల నాజ్ఞావించి వృష్టిక లిగించెనా 

మంచిది. లేదా నేనే స్వయముగా అమరేంద్రుని పదవినివహించి, వర్షమునుగురిపించి యీలోక మును 

రత్మింతును, మీరు విచారించ నవసరములేదు. అట్టు కాదేని, మూడులోక ములందున్న బహుళోదార 

|దవ్యకోటులున్న యునికి మీపాదముల వరిసరమునకు, దే దౌరకొను నశమమున. దెచ్నెగను, అంత 

చేషవలయనా యన్మిమీరు నందేహించినచో ఉత్తరకురుతూమలు సమృద్ధిగా ఫలించియున్న వి, 

నంకల్పమాాతమున నటునుండి యాగకాలమునకు ధాన్యములిచ్చుటకు వచ్చును. నేను నిర్మలబీజ 

హవిన్తణ్యతము చేయగా జగతి వఅపులంజెడునేః జన్నము విఘ్నపడునె? మీరు విచారించనక్కర 

లేదు”ఇడి. విన్న మును లిట్లనిరి, “అఆగస్తా! నీవు ధర్మాగతి నంసిద్ధవస్తుదాయివి, నీకు నీ 
నిరవద్యతపము వ్యయముచేయుట యెందులకు? వానవునివై కినుకవహించి యభిలజగద్ధన మాచ 
రించుటయెందులకు? ఉత్రరకురుభూముల ధాన్యములెందులకు? నన్మాన్యవీజహుతీములందు ఫలేచ్చ 

యోజంపనేల? మాకౌరకు నీచిత్తమిన్ని విధముల బారినదికాదా! నీమనస్సును నిశ్చింతచేసికొని నుఖ 

ముండుము మేముమాచేసినట్టి నుకృతములచేత సులభముగా వలయు నాహరమేలదెచ్చికొందుము '' 

ఇట్లు వారుమా ట్లారుకొనుచుండగనే, ఇంయదుడు నమృద్ధిగా వర్షము కరియుడని మేఘములనాష్ఞాపించి, 

సువృష్టిని కలిగించెను. తాను స్వయముగా నగ స్యునిదర్శించి వినయముతో తనను కావుమని వేడు 

కొనెను అగస్త్యుడు తనకు విధేయుడైన యిందుని గారవించి, యధావిధిగా గౌరవాదికములు 

గావించి, కాంతినద్వచనలీల [ప్రమోద మొనర్చి, యాతనిని దేవవురికి వీడ్కొలివెను,. లోకము నంతన 
మందెను, జన్నము నిర్విఘ్నముగా కొనసాగెను యాగాంతమున మునులు అగస్త్యుని యర్చనముల 

తృప్పలై' తమతమ యావానములకు వెడలిరి '“ఇవ్విధంబు నహింసారహితంబుగా మహితయాగంబు 

న్ముపయోగంబుచేసి యగనుడు వరమవకిస్తి నుజ్జ్వలుండ్రై వెలింగెం గావున ధర్మమారాగత్యదవ్య 

కృతంబై. తపోమయంజై న యజ్ఞంబు ప్రొజ్ఞమనోజ్ఞంబై వెలయు, 
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ఈ చీన్నకథయందు ద్వాదిశవాక్షికయజ్ఞమహ త్రము [పధానాంకమని వేరుగాచెప్పవనిలేదు, 
కాని యిందలియగస్తుుడు, ఇందుడువారివారీ_న్యభావములనుపదర్శించి కథను రమ్ముమొనర్చిరి, 

అగన్త్యుదు గొప్ప తవశ్శక్తి కలవాడు ఆతడువెవ్పిన యసాధ్యమైన వనులనన్ని టిని చేయసమర్థుడు 

అందును యజ్ఞవిషయముకాబట్టి యెట్టిసాహసమునకును వెనుకొడని ధీరుడు, కాని తపోమూర్తి 
సౌమ్యస్వభావు డుకాలట్టి శృమాశక్రియు నమృద్ధిగాకలవాదు. అందుచేతనే ఏనయముతో దన్ను దర్శిం 

చుటకు వచ్చిన ఇందుని నహనముతో క్షమించి తనసౌమ్యన్వభావమును, సహనశీలత్వమును [వద 

ర్నించినాడు,ఇట్టి యున్నతగుణములనుకలిగిన యగస్తు డీచిన్నక భయందు కథానాయకు డైనాడు 

ఇందుడు రజోగుణ్యవధానుడు, అగస్త్యుని ద్వాధక వార్షికయజ్ఞమున పళుబలి అరుగకేదని 

కినుకవహించి అనాపృష్టిచే సంచలనము క లిగించినాడు. యజ్ఞక ర్తకును, అచ్చట చేరిన మునులకును 
కొంతవ్యాకులత్వమును కలిగించెను,.కాని యిందగుడు, మూర్గుడుకారా, ఆగ స్యమహార్షి శ క్రిసామ 

ర్యములు చక్కగా తెలిసినవాడు, సంకల్పమ్మాతమున నాత గేపనియెనను సాధించునని యాతనికి 

తెలియును ఆందుచేతనే యజ్ఞథంగము జరుగకుండునట్టు సుషృష్టికురిపించి నాడు, ఇట్టుకేయుటయందు 

ఇఇ దుని మంచితనమునకన్న, అగస్త్యుని మహిమనే ప్రాధాన్య మధికము ఈవిధముగా కందుని 

యందు |ఫతినాయకున కుండ వలసిన లత్షణములన్నియు నిష ప్రములైనవి ఇల్లీ చిన్నక థయందు 
నాయక (ఫతినాయక నంఘర్షణ మేర్చదుటయు, |వతీనాయకుడు నాయకునకు చివరను విథేయ 

డగు టయు ననువృత్తము నంఘటిల్లినది. కథలోని శిల్పలక్షణమిది, చఈలక్షణము కథను 1దనన్నము 

చేసిని 

యజ్ఞమహిమాభిపర్థన మీకథలోని |పేధా నాం ముకా బట్టి, సంద ర్భానుసాక ముగా ధర్మ మార్గాగత 
(దవ్యకృతంబై తపోమయం బను యజ్ఞంబు (ప్రాజ్ఞజనమనోజ్ఞ *బై వెలయు, నంటి మూటలను చేర్చి 

కధకు [పయోజనమును నమకూర్చినాడు కవి, ఈ యుపాఖ్యానము అశ్వ మే ధపర్వమున చతుగ్ధా 

శ్వానమున నున్నది 

వైవిభాగములందు పేర్కూనబడిన ఉపాథ్యానములేకాక, మహాభారతమునందు, అనేక నంద 

ర్భములలో ననేకకథలు వర్గింవబడి యున్న వి వాటినన్ని దీనిగురించి చెప్పుట సాధ్యముకాదు కాబట్టి, 

న్థూలముగా సీ వితాగములలో చేరువానిని మాతమే ముచ్చోటించితిని. నేను (గహించిన కథలలో 

వపనక్ష్యాదులు పాత లుగానున్న వానిని- నాడీజంఘోపాక్యానము, భీష్ముడు చెప్పిన వృద్ధ్దహంసకథ 

చంటివి [గ్రహించలేగు ఈ కథలన్నియు ముఖ్యముగా లోక నీతికి చెందినట్టివి. ఇవి యేద్యోయొక 

రూపమున తరువాత వెలువడిన పంచతం్యత హితోపదేళములందు చోతుచేసికొన్న వి, అట్టివానిని 

గురించి చెప్పుట మరియొక్కగంథమే యగును, 

ఈ వరిశీలనమున ముఖ్యవిషయ మొక్క_టిచెవ్పి ముగంతును ఈయుపాఖ్యానములం దేదియు 
నివర్గియోజనముగా కాన్సించదు. (పధానకథతో నేదియో యొకవిధమైన సంబధమునుకలి గియే 
యుండును, ఈకథ లన్నియు |పధానకథారమ్యతకు పోవకములుగానే యున్నవి. కాని, కథాగమన 
మునకు విశూతమును కలిగించునట్టివికావు. అందుచేత మహాభారతమునందలి [వధానేతివృత్త మునకు 
ల (పాధాన్యము, ఉపాఖ్యానములకును గలదన్నచో అకికయో క్రిగా ఖావించ నవనరములేదు, 

లిం. తల కోఖరోకాఖ్లో 
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'ఆమలినతారకానముదంబులనెన్నను, 

సర్వ వేదళా స్ర్రముల యశేషపారము ముదంబున( బుద్ధి 

వాహువ్మికమమున దుర్గమార్ధజలగౌ ర వథ్రారతభారతీ సముదము 

దతీయంగ నీదనువిధాతృన కైనను నేర(బోలునే' 

అని నన్నయగారు పరమ వినయనూచకముగా నేక్షణాన ఈ మాటలు రాజరాజనరేం 

|దునితో అన్నా రోగాని, భారత భారతీ సముద్రము దజియంగ నీదు విషయమున, చ్మితముగా ఆయన 

యందే వర్యవసించినవి భారతకావ్యము నాయన మొదలు పెట్టనయితే వెట్టినారుగాని, ఆ కావ్యము 

మా[తమాయనబేతులలోవూర్తి గాలేదు. ఆయనతరువా త చాదావువందఏబదినంవత్సరములకు భారతము 

మొత్తమన ఆరింటఆయిదువంతులభాగ మును తిక్క_నగారు రచించినను, ఆతరువాత దాదాపుమరి ఏబది 

సంవత్సరములకో ఎట్టినగారి వలనగాని భారతము నమ్మగ్రముకాలేదు ఎజ్జనగారు రచించిన 

భాగము భారతము మొత్తము మీద చాల తక్కువ నన్నయ, ఎజ్జనల రచన మొత్తము 

కఠిసినగాని భారతము మొత్తమున ఆరింట నొకవంతుగాదు. ఏది యెస్టెయినను తెలుగున భారతము 

నమ్మగమగుటకు ఐదులు వదులుగాదు వందలనంవత్సములు జరిగినవి ఈ కవిత్రయము 
భారతము మొత్తమున నెరనిన ఛందశ్యవయోగమును- ఒక్క ఛందఖ్యవయోగమును గూర్చికాదు,మరి 

యేయంళమును గూర్చి చెప్పుకొనవలెనన్నను ఈదీర్హ మయిన కాలవ్యవ ఛానమును గమనించవలని 

యుండును ఈకావ్యమును (ప్రారంభించిన నన్నయగాతినాటికి తెలు గునకావ్యరచనజరగలేదు తెలుగు 

కావ్యరచనారీలికి మార్గదర్శియైనమవార్షిఆయన అందుకే తెలుగువారికి ఆయన రెండవవాల్మి కి; ఒక విధ 

ముగా రెవ్పినచో, తెలుగువద్యవిద్యకునాద్యుడు కాని ఎజ్జనగారినాటికి, కమధ్యకాలమున కావ్యరచన 

దాలాజరిగినది, అయినను ఒకచ్వ్మిత మేమనగా, ఎజ్జనగారు మిగిలినయంశములం దెబ్లున్నను, ఛందః 

(వయోగవిషయమున అచ్చముగా నన్నయగా కేయన్నట్లు భారతారణ్యవర్వ శేషమును పూరించినారు, 

ఎజ్జనగారుధీరవి దారుడు! అందువలననే, “తత్క విణారీతియుగాంతదోవ, త ద్రచనయకా,నారణ్యవర్య 

శీషముపూరించినారు. 'తృదచనయకా, నన్నది ఛంద! [ప్రయోగ విషయమున వూ రిగాసార్థకము. 

'నగ్విణి, యన్నయొక్క విశేష వృత్తమును, అదియు ఆళ్వాసాంతమున దప్ప, నన్నయగా 

రుపయోగించని విశేషవృత్తమును దేనిని ఎజ్జనఉవయోగించలేదు, అంతేకాదు నన్నయగారి తరువాత 
తనవరకు ఎవరును, దేశికవుల మనుకొన్నవారును కూడ [వయోగించని అక్కర పద్యములను, 
నన్న యగ్గా రువయోగించినారన్న కార ఇముననే భారతార ణ్యవర్యకేవమున నువయోగించినా రెజ్జన 

గారు ఒక్క మధ్యాక్కర యందు యతిస్థానమును జకగణము ముందుకులాగుట్ యన్నది తప్ప 

మరియే పద్యమందును వీమార్పును చేయలేదు, సీనవద్యమందు నత్మయగాఠు యతి, ప్రానయతి 
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(పయోగముల విషయమున అనుసరించిన నియమములనే తప్పక యనుసరించినారు, తేటగీతి, ఆట 

వెలమల యందును, యతి, |పానయలతి (పయోగమున నన్నయగారి నియమములను దాటలేదు. ఈ 

విధముగా వరిశీలించినచో.  'త దచనయకా'_ ననగా, నన్నయగారి రచనగానే, ఎజ్జునగారు 

భారకారణ్యపర్షశేషమును పూరించినారు కాగా, కవిత యభారతమున ఛందః ప్రయోగ వరిశీలన 
మనగా, ,పధాళముగా నన్నయ, తిక్కనల పరిశీలనమే యిని ఓకవిధముగా చెప్పవచ్చును. ఆయితే 

నన్నయ తిక్కానల నకిమికాలముకూడ తక్కువయేమియు గాదుమరి నన్నయారే ఛందోమయ 

మైన తెలుగు కొవ్యరచనకాద్యుడు. ఆయన వేసిన, మార్గ ౫ నందే తనవ్రతిభ వెలయించిన మనీషి 

తిక్కనగారు అందువలన మొదట తెలుగులో ఛందణపయోగము విషయమున నన్నయగారు 
ఏరీతిని అవలంబించినది పరిశీలించుట యవసరము 

ఇక్కడ నాక యంశము చెప్పుకొనవలసి యున్నరి నంగీతమంరు వ్యా వ్తియందున్న 
మాార్గ_దేశి యన్న పద్ధతులను కన్నడులు సాహిత్యమునందును (ప్రవేశ పెట్టినారు. ఆ దవేశింనును 

గమనించి నన్నెచోడుదు, పాలకురికిసోమనాథుకు మొదలయినవారు తెలుగునందును వాటిని 

(ప్రస్తావించినారు వారు ఆ ప్రస్తావన ఏ ఉద్దేశముతో చేసినది, చేసినదానిని ఎంతవరకు అనుసరించి 

నది అట్టుండగా, ఈనాటికిని మార్గదేశి విషయ మొక వివాదాంశముగానే యున్నది. న్థూలముగా 

చెవ్చికొన్నచో, సాహిత్యమునకు సంబంధించిన ఇతరాంశముల విషయ మందెట్టున్నను, ఛందస్సు 

నకు సంబంధించినంతవరకు, మార్గఛ్భందగ్సు అనగా సంస్కృత మునకు నంబంధించినవని, 

దేశీచ్ళందన్సులనగా దేశీయ, (ప్రాంతీయ) మెనభాష తెలుగుఛందన్సు లని చెప్పుకొన వచ్చును. 

నన్న యగారు ఈమార్గ_దేశియన్న పద్ధతులను భావించినది, లేనిది ఖచ్చితముగా చెప్పుటకు వీలు 

లేకున్నను, నన్నయగారు తాము రచించిన భారతిభాగమునందు మాత్రము నంన్మాకీయ, 

దేశీయచ్భందన్సులను రెండు విభాగములకు చెందినవాటిని ప్రయోగించినారు. ఈ రెండింటిలో 

సంన్మృ తీయములయిన ఛందన్సులను (్రయోగించుటలో (వదర్శించిన తీరు మొదట గమనించ 

వలయును 

నన్నయగారి కన్న ముండే తెలుగులో నంస్కృృతీయ వృత్తములు రెండు (వవేశించినని. 

(వవేశించిన వనుటకు [కీ శ. 1000 [ప్రాంతమున విరియాల కామసాని వేయించిన గూడూరు 
శాసనము (ప్రమాణము, ఈ కాననమందు మూడు చంపకమాలాపద్యములు, రెందు ఉత్పలమాలా 

పద్యములు ఉన్నవి, ఆయితే, ఈ రెండింటికి సంస్కృతమున (పయోగము దాదాపుగా లేదన 

వచ్చును ఎనిమిది, తొమ్మది శతాబ్దములకు చెందిన రాజశేఖరాదులు కొందరు కొంతవరకు చంప 

కోత్ప్సలమాలలను నంన్మృతమునందు [ప్రయోగించిరనగా, దానికి, వారికి ముండే కన్నడమున 

ఈ పద్యములకున్న (వ్రయోగవు విరివియొక్క [వభావము కారణము కావచ్చును ఇదిట్లుండగా , 

కన్న డమున వె రెంటితోబాటు మృత్రేభ_ళార్దూల వి|క్రీడితములకును, [న్రగ్గరా మహ్మానగ్థరలకును 

విరివిగా [పయోగమున్నది ఈ ఆరింటికి కన్నడము “ఖ్యాతవృత్తము" లని వ్యవహారము అనగా 

వీటికి బహుళ ప్రయోగ మున్నదన్నమాట. మరి తెలుగునండు నన్నయగారికి ముందు మత్తేభ 
కార్టూల వి క్రీడితములకు, |సర్ధరామహా[(నగ్ధరలకు (ప్రయోగమున్న దనుటకు ప్రమాణము కనివించధు 
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కాగా, ఆయనయే వీటిని తెలుగులో మొదట ప్రయోగించి రనవలనియున్నది. ఇక్కడ గమనీంచ 
వలసిన యొకయంశమున్నది “ఖ్యాతదృ త్రము" లారింటిరో కార్టూలవి క్రీడిత, [సగ్గరామహా[నగ్గర 

లకు నంన్మృతమున విరివిగా వయోగమ న్నది, మ కేభవి క్రీడితమునక. చాలతక్కువ చంపళోత్పల 
విషయమ.వైన చెప్పబడినది ఆయితే ఈ ఆరింటిలో నంన్మ్భృతమునందు విశేష విచారము లేని 
వాటినే తెలుగునందు పిచురి ములు చేయదలిచీనట్లు, ఆయాపద్యములు నన్న యగారు వయోగించిన 
కీతిని బట్టి శెప్పవచ్చును ఆయన తనరచన మొ త్రముమీడ స్రగ్ధర నౌకమారు, మహాసరిగ్గరను 
రెండు మారులే ఉపయోగించినారు కార్దూలవిక్రీడితమును 1 మార్లు (వ్రయోగించినారు మరి 

మ ల్తేభవి[కీడితమును 81, కాగా చంపకమును 210 మారులు, ఉత్పలమును 194 మారు ఇ వయో 

గించినారు. దీనిని చూడగా, నన్న యగారు చంపకోత్పల, మ లేభవికీడితములనే ,నచుర వృత్త 

ములుగా చేయదలబినట్టు కన్పించును ఈ మూడింటికిని సంస్కృతమున నేవిధమైన (వయోగ 

మున్నదో దెవ్పనేబడినది. కార్దూలవ్నిక్రీడితము. కన్న ఆధిక ముగా నర్నయగారు మత్తకోకిల, 

తరళములను (26-25) ఎక్కువ మార్లు (పయోగించుటచూడగో, వాటిని [ప్రచురవృ త్తములను 

కేయదలచినట్టు కొన్పించును, ఈ రెండు హాడ్, గంన్మ్భతమున అ వసిద్ధములే, అయితే తరు 

వాతి నన్నె చోడ, తిక్కన, ఎజ్జునలు ఈ రెంటిని తక్కువగా వ్గియోగించుటచే, సహజముగా 

మ తేభవిక్రిగితముతో, శార్దూలవికీండితమున కున్న దగ్గరి సంబంధముచే శార్దూల వికీరిడితముపైై 

కొంత మొగ్గు హెచ్చయి, అది చంపకాదులవలె, మ త్తేభవిక్రీడితమువలె వచురమై నది. 

కార్టూలవికీఏిడిత పాదమందలి యాదిగురువు, రెండులఘువులయినచో మ లేభవిక్రిడితము గదా। 

కాగా కవిత్రయము తరువాత చంవకోత్సల _మ లేభ కార్హూల ములు తెలుగునందు విచుర వృత్తయు 

అయినవి వీతికే + సామాన్యవృత్తములు, లేక వద్యముంని వ్యవహారము, 

ఇప్పటికి (వస్తావింవబడిన వృత్తములు గాక మరీ [1 వృత్తములు నన్నయగారిచే ప్రయో 

గింవబడినవి, వీటిలో ఒక్కొ_క్క_ మారువయోగింవబడినవి ఎనిమిది, రెండేనిమార్థు పయోగింపబకిసవి 

మూడు, ఇకమాలిని వీడు మార్చు, వృథ్వి ఐదుమార్గు, వనంతతిలక మూకు మార్లు పర్గియోగింవ 

బడినది, (వివరములకు ఈ వ్యాసానుబంధము చూడవలెను). పరిశీలించినచో మా లీని, వృథ్వి 

వంటి యే రెండు మూడో తన్ప మిగిలినవన్నియు సంస్కృతమున ఆవనిద్ధములే కావున 

సంన్కృతమందు అవసిద్ధమైన వాటినే తెలుగునం దుపయోగించుట నన్నయగారి రితియని 

చెప్పవచ్చును 

. ఇదిట్లుండగా, ఈయిీవృత్త ములనే నన్నయగారు తెలుగున కన్ను కొనుటలో (పత్యేకత 

ఏమ్మిట్లన్నడియు కొంత విచారించవలనియున్న ది. 

ఈ పద్యముల నడకలను గమనించినచో వీటియందు కొంచ మెక్కు_వ తక్కువగా దేశీయ 

చృందన్నుల నడకలు భాసించుచుండును. రగఢలన్నవి వివేశీయచ్భందన్సులు వీటియందు మాత్రా 

చంఖ్యకు, లేదా మా[కానంఖ్యగ ణములకు (పాథాన్యము, 8,4, రమా త్రానంఖ్యగలగ ణములు, ఒక్కొక్క 
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పాదమున నాల్లేసి, లేదా ఎనిమిదేసియండుటవలన ఆరువిధములయిన రగడ భేదము లేర్పడును, ఏదేని 
(8-4) మా్యతతలగణములు పాదమునకురెండేని, లేదా నాల్గేసియండుటవలన రెండువిధముల రగ 
డలు ఏర్పడును. ఈవిధముగా ఎనిమిదిరగడ భేదములు ఈరగడణేద ముల నడకలు నన్నయగారు 
ప్రయోగించిన నృత్త ముణలోనెట్లు కొంచెమించుమించుగానమరునో ఉదాహరణమునకు కొన్ని చూడ 
వచ్చును. 'మానిని'యన్న విశేషవృత్త మున్నరి. దీనికి ప్రతిపాదమున వీడు భగణములు, చివరనొ 
కగురువుండును భగణము చతుర్మా[తకగణము కాగా చతుర్మాాతకగణములు పాదమున శెనిసిది 
యుండు రగడఖేదము (హరిగతి)నరు 'మానిని' నడక నన్నిహీతముగా నుండును, 

ఊదా:- 

“తమ్ములు దానును ధర్మత నూజుండు తళ్ణ సంథృత సంభ్రము డై” (1-8-91), 

న్నే (1 4 1 4 లీ 4 2 

చివర మరిరెండు అఘువులుగాని, మరౌకగురువుగాని యన్న చో నీది వూర్తిగా హారిగతియే 

యయ్మెడిది ఈవిధముగ, మానినిమాదిరిగానే, 'కవిరాజవిరాజితము, గూడ హరిగ తిరగ డో గమనము 

గలదే 'మానిని'యొక్క_ పాదాదిగురుపు రెందులఘునులయినచో, కవిరాజవిరాజితమగును అందు 

వలన ఈ రెండిటికి గమనములో మార్చుండదు, మరి 'అయ[గ్రాహి'యున్న ది. ఇది పంచమా[తకగణ 

ములు పాదమున శెనిమిదేసియుండు రగడ భేదము (విజయభ్మద)నకు నరిపోవును, కాకపోయిన, 

చివరకొక మాత్ర తగ్గును. 

ఉఊదా;-_ 

'చందనత మాలలత లందునగ రుదుమము 

గ్ 5 5 ర్ 

లందుగద జీవనము లందులన లీమా (1-6-189) 

ర్ b 5 4 

చివరి నాల్లుమాతలకు మరొకటి చేరిసచో రగడసంపూర్ణమయ్యెడిది, ఇక "మత్తకోకిల 

యన్నది ఏడేసి మా[తలగణములు పాదమునకు నాలుగేనియందు రగడభేదము. (హరిగణతి) నకు 
సరిపోవును, కాని మత్తకోకిల చివర హరిణగతి కన్న రెండుమా[త్రలు తగ్గును, 

ఊదో!---- 

“ధారుణిధర ధర్మత్నత్త్వని ధానదానవ దరనం' (2-1-270) 
₹ (804) 7(8+4) (శి క (ఎఖ 

తరళముకూ డనిట్టిదే, మత్తకోకిల పాదారి గురువు రెండులభఘువులయినచో తరళకుగునుః 

కావున సీరెంటికి గతిభేదము గలదు. ఇష్ట ఎనిమిదిమ్మాతల (8-1-8 --2) గణములు పాదమునకు 
రెండేనియన్న పద్యములు రథోద్ధతము, తోటకము, స్వాగతము. ఈచూవినవన్నియు స్థాతీవులాక 

గాకియముగనే పరిశీలించినచో చాలావరకు శీవీధమైనవే. అయితే మాత్రానంభ్యాగణములకలే, 
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చైవద్యమునందరి అక్షిరగణములు గురు లఘు క్రమమందువై విధ్మమును నమమారానంఖ్యతో 

కలిగియండ లేవు. కారణ మీ గణములే వీటికి నియతమగుట, అందువలన వాటిలోని వై విధ్యము 

వీటి యందు రాకున్నను, ఒకే నియతగమనము వీటియందుండును ఈ విధముగా గమనించినచో 
బేశ్రీయగ్చందన్సుల గమనన్ఫూర్తి యున్న వ్చ.త్తమునే నన్నయగారు తెలుగునకనువని యెన్నిక 

చేసినారని చెప్పవచ్చును 

విశేషవృత్తములను (పయోగించుటలో నన్నయగారుచూవిన ఈదారినే తిక్కనగారును అనున 
రించినారోని చెప్పవచ్చును,.నన్నయగారు [ప్రయోగించిన విశేషవ్భ త్తములలో వదునాలింటిని తిక్క_నగా 

రువయోాగించినారు అంతేగాక (కొత్తగా మరి 44ప్పత్తముల నుపయోగించినారు, వీటిలో వలు 

వృత్తములందు రగడల గమనస్స్ఫూరి యున్నది, దోదక, తోటకతోదకములు చకుక్మా[త్రాగణములు 

పాదమునకు నాబ్లుగా సాగు మధురగతి రగదవంటివి, (నగ్విణి ఇదివరకుచెవ్పీన రథోద్ధతమువంటిది 

'యహారణకవిత'య నిట్టిదే. 'వణనము' నీగ్ణేదే. 'మణిగణనికరము" గూడ మధురగతియే. లయ 

విభాతి వైనచెవ్పిన లయ[గ్రాహి నడక గలది, “మంజులభాషిణి'యన్నవృ త్రము అచ్చముగా ద్విపద 

వలె సాగును, 

ఉదా,- 

'ధనమంత యుంబొలియ డారుణం బుగా (11-1-68) 

చివరి గురువు రెండులఘువు అయినచో మూడిం[దగణములు ఒకసూర్యగణముగానుండునుః 

“యుంటౌలియ" అన్నది అచ్చముగా ఇందగణము కాకున్న ను, పంచమా[తాగణము ఇందగణము 

లలో వంచమా(త్రాగణము లున్నవికదాః 'నగ' ఇం|ద్రగణమే. ఇది తిరుగబడినచో 'భల మగును. 

తీక్కనగా రువయోగించిన వాటిలో[కౌంచపద, నరసిజ భాస్కర విలసితములు చీత్రమ్రైనగ మనము 

కలవి, వీటిలో ఒకొక్క పాదము రెండేసి దళములుగా విరుగును రెండుదళములందును నాల్లేసి 

యుండును, అయితే వూర్వ్యదళములందు గురువర్ణ బాహుళ్యము, ఊ త్తరదళములందు లఅఘువర్ణవాహు 

క్యము. దీనితో ఒకచ్చితమైననడక వాటికి సిద్ధించినది ఉదాహరణకు సరసిజపాద ము --- 

శీర మ్యంతం బారగ బెంవూ 

ర్జితముగ మణివిర చితమకు టమలన్ (11-88) 

|కొంశవదపాదము _- 

“కౌరవ సేనా వీరుల లావులం 

గడిమియ జలమును గడకయె లర్పన్.(11-1-1660) 

భాన్క-రవిలనితపాదము- 
"కారన నృవతిత నూజక తరబున్ 

గంటేవ వననుతు వటుభుజ లీలా” (11-950) 
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ఈ విధముగా నన్నయగారును, లిక్కనగారును విశేషవృత్స ములను (ప్రయోగించుటలో 
నొక విధమయినవద్ధతినే అవలంబినట్లు స్పష్టమగును. ఏదోయొక విశేషవ్స త్రమనిగాక, అంతో 
యింతో దేశీయచ్భంద॥ న్ఫూర్తిని గలిగియన్నవాటినే ఇరువురును స్వీకరించిరి, ఎజ్జనగారును 
నన్నయగారు (వయోగించివాటినే పయోగించుటవలన, ఆయనయు ఈఅంళమును గమనించియే 

సాగినారని చెప్పవచ్చును. 

యతిప్రయోగము దృష్ట్యా గమనించవలసిన యంళమేమనగా, నన్నయగారునగ్ధ్గర, మహా 

(సగ్ధరయన్న రెండుతప్ప ,పాదమునందు రెండేసిమూకేసియతులు చెల్లించువద్యములను[గ్రహించలీదు 

ఈవిధ ముగా యకిచెల్లించవలనియున్న మానిని,క విరా జవిరాజితమువంటివాటియందు నన్నయగారొకే 

శ్థలమున యతిపాటించేవారు. తిక్క_నగారు తాను రచించిన మూడు 'మానిని'వృత్త ములలో వెండిట 

నన్నయగారినే అనునరించినను, ఒకదానియందు మూడుదోట్లు యతి చెల్లించినారు. అట్లే రచిం 

చిన నాల్లుక విరాజవి రాజితములలో మూడింట నన్నయగారివలె, ఒకదానియందుమా[తము మూడు 

చోట్ల యతిచెల్తించినారు కవిజనా(గ్రయక ర్త చెప్పిన లక్యలక్షణ (ప్రభావము నన్నయగారినుండి 

ఒక్కాక్కపద్యమున  తిక్కనగారు ఖేదించుటకు హేతువుకావచ్చును. ఇక [క్రౌంచపద, సరసిజ, 

భాస్కరవిలనితములలో యతి (పయోగించుటలో నొకయంశము గమనించవలనియున్నది , క్రౌంచ 
వద, నరసిజములలో పూర్యదళమందు (పానయతి, ఉత్తరదళమందుసాధారణయతి. అయితే, ఈ 

సాధారణయతి (ప్రయోగము దేశీయమైన సీశవద్యమందువలెగాక _ పూర్వదకాదివర్షము ననుసరించి 
యుండును, (ఉదాహరణమున కింతకుముందు చూవిన ఈవద్యపాదములందు గమనించవచ్చును ) 

మరిభాన్క రవిలసితముగూడ వైరెంటివంటిదే. కాకున్నచో, మా(క్రాసంఖ్యదృష్ట్యానమమే అయినను 
వర్జనంఖ్యదృష్ట్యా వాటియందుకన్నదీనియందు ఒక్కవర్ణమెక్కువ, అయితేఇందులో పూర్వదళాది 
వర్ణమునకు ఊత్తరదళాదివర్ణమును సాధారణయతిగా చెల్లించుటేతవ్న, పూర్వదళమున [ప్రానయతి 
గాని, ఉత్తరదళమున సాధారణయతిగాని లేదు, ఇట్లు లేకుందుట, వైపద్యములం దట్టుండుట కవి 

జనాగ్రోయము చెప్పినదే. తిక్కనగారు కవిజన్మాశ యమునే అనునరించినారేమోకాని, భాస్కర విలసిత 

మందును పూర్వదళమున (ప్రాసయతి, ఊ_రదిళమున సాధార ణయేతియును నువయోగించియుండ 

వలనినది, ఎందుకనగా దాదావుగా నీమూడింటి నడక ఒకేధోరణికి చెందినదిమరి 

ఈ మూకింటియందు -ఇవి నన్నయగా రువయోగించని విశేషవ్చ త్తములు_యతి (పానయతి 

ప్రయోగ మెట్లున్నను, మిగిలినచోట్ల వద్యములందు యతిస్థాననిర్ణయ విషయకున తిక్కనగారు 
దాదాపుగా నర్వత నన్నయగారినే అనునరించినారని చెప్పవచ్చును, మాలిని, కవిరాజవిరాజితము 

స్థితి ఈ చెప్పిన యంళమువైపే మొగ్గుచూవును, 

ఈవిధముగా దేశీయ చృందఃన్ఫూరి నిఉద్దేశించి వృత్త్యవయోగమునెరవినను, ఆన్ఫూ రికి 
మూలమయిన రగడలనుగాని, ద్వివదనుగాని, నన్నయగారేకాదు, తిక్క_నగారును తమ రచనయం 

దెచ్చటను (వయోగించలేదు, కన్నడ మువద్ధతిలో చూచినచో తెలుగున దేశీయ చృందన్సులుబాలానే 
యున్నవి, వీటిలో నన్నయగారు ప్రచురముగా (వయోగించినవి నాలుగుమాత్రమే అవి ఇవి, 

సీసము, ఆటవెలది, తేటగీతి, కందము, మరివిశేషములుగా [వయోగించీనవికూడ నాలుగే. 
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తరునోజ,మఛ్యాక_ర,మధురాక_ర,ఉత్సాహము ద్వివదను నన్న యగారుగాని,తిక్కనగారు 

గాన్మివయోగించలేదనిచెన్పబడినది. కాని ద్వివడకు కెట్టింవయిన తరువోజను ఇరువురును ఉపయోగించి. 

నారు నన్నయగారికన్న ముందే తరువోజకు |ఫయోగము తెలుగులో ఉన్నది. ఉన్న దనుటగ 

(క్రీశ 86 [ప్రాంతమందలి అద్దంకిశాననము ప్రమాణము, పరమమహేక్వరుడు, సేనావతి యగు, 

వండరంగు గూర్చిన |వన్తుతి ఈకాననమన నున్నది, ఆయన వేయించిన దానకాననమిడి. ఇందులో 

నాకతరువోజ యున్నది నిజమునకు తరువోజ నహజమయిన వద్యముకాదు, రెంగుద్వివదపాదము 
లను చేర్చగా తరువోజయందలి యొకపాద మగును, సామాన్యముగా దేశీయచందస్సులందు పాద 

మంతట చాచాపు సమగణములుందును ఆనగాఓకేజాతికిచెందిన గణములుండును ఒకవేళఉన్నచో' 

విజాతిగణములు పాదాంతమందుండును. అంతేకాని ఒకజాతి గణములమధ్య విజాతిగణ ముండదు. 

అట్లున్నగో ఏదోఒకమార్చువలన ఆవిధమయిన పద్యము రూపొందించబడినదని చెవృవచ్చును” 

ద్విపదపాదమున వరుశగా మూడిందగణములు, చివర నొక నూర్యగణ మండును. ఈ ద్విపద 

కెండుపాదముల నాకపాదముగా చేసినచో మూడు, మూడిం్యవగణములమధ్య నొకసూర్గగ ణము, 

పాొదాంతముననొక నూర్యగణము ఏర్పడును. అందువలన ఎంతే చేసినను తరువోజపాదము, రెండు, 

ద్యివదపాద ములుగా కచ్చితముగా విరుగును అందువలన యూరెంటికి ఏకపాదత్వము కలిగించుటకు 

పూర్యుదశముననునరించియే ఉతరదళమందును యత్మివయోగింపబీడును. పూర్వో తరదళములకు, 
యతిశేడించక పోవుటచే, ఏకపన్ భ్రాంతికలుగును. మరియొక 'టేమి యనగా, ద్వివద రెండుపాద' 
మల పద్యము, -ఈయంక మును దానివేరే చెప్పుచున్న ది, కాని తరువోజ నాల్గుపాదములది ఈనాల్లు 

హైదములనీ నిర్ధారించుటకు ద్విపదయం దైచ్చికమైన + ఆది ప్రానతరువోజయందు నియతము చేయబడి 

నేది, ఈవిధమిగా ఎనిమిది ద్వివదపాదములు, తేదానాలుగుద్యివదలు ఒకతరువోజ పద్యముగా, 

రూపౌందింపబడినడి ఇదివఏనాడు రూపొందినరోగాని, తెలుగున మరియొకటి ఇట్టిదిలేదు. (మధ్యా 

క్కూరయం' దీవద్యన్ఫూ త్తి కొంతయున్న ది. అదితరువాత చెప్పబడును ) తరువోజగా కన్న దీనిని 

ద్వివదగా నువయోగించుకొనుటయే మేలు. కానిద్విపద రెండుపాదము అగుటవలన, నాలుగుపాదములు ' 

గలది వద్యనున్న యొకానౌక సం పదాయమును దృష్టియం చుంచుకొని, నన్నయగారు ద్విపదను 

గాక తరువోజ నువయోగించియుందురనిపించును, కాని ఆయనకుగాని, తిక్కన, ఎజ్జనలకు కాని, 

డీనియండెప్కు న ఆస్థయున్నట్టు కన్పించదు ఉన్నంతలో నన్నయగారికే కొంచెమధికము, వీరు 

మువ్వురు తరువోజను వతుసిగా 12-క-లి మార్లు మ్మాతమే పయాగించిరి ఏదెట్లయినను _ ఒక, 
విధముగా కని త్రయము ద్వివదనువయోగించినట్రే చెప్పవచ్చును, 

'మధ్యాక్క_రియు ఇకవిధమగా తరువోజ వంటిదే తరువోజయందలి ఉభయదళముల ! 
నుండి ఒక్కొక్క ఇం[దగణమును తగ్గించగా, అనగా, ఒక్కొక్క ఇందగణము తగ్గిన ద్వి వెద 

పాదములను రెంటిని గూర్గగా- మధ్యాక్కర ఏర్పడినది అయితే మధ్యాక్కర పోదముగూడ - 
9 ఇంద (౧ 1 నూర్య గణములతో రెండు దళములుగా విరిగినను, తరువోజ యందు వలె“ 
ద్వివద పాదములు స్ఫురించవు, కారణము-' ఓక్కొక్క. ఇం[దగణము తగ్గట, అది -ఈ 'రె3టిక్రి?? 

(వధ్గాన్న శ్రేదమ్యు. మరియొక, గన్లున్రించ్చవలినిన్ల యంళ్ల, మేమనగాా తర్పువోజలో వూర్యోత 
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రాగ్గములు కచ్చితముగా ద్విపదపాదము లగుటవలన గిిసదయందు వలెనే, రెండేసి గణముల 

కొకసారి యతి చెల్లింపబడినది కాని మధ్యాక్కరయందు ద్యిపదన్ఫూ రి లేకపోవుబచే రెండుదళ , 

ములుగా పాదములను , విడదీయకుంత ప్రథమగణాద్యక్షరమునకు ద్వితీయ దళమందలె 
రెండ వగణాద్యక్షరమును యతిచెల్లించపద్ధతి అవఠలంబించబడినది. అనగా మ ధ్యాక్కరపాదమున 

విదనగణార్య్యత్షర్రము యతి చెల్లింపవ లసిన స్థానము ఈ పద్ధతి నన్నయగారికిముం దే మధ్యా 

క్క_రయందు (ప్రపేశించినది, యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శాసనము నన్నయగారికి ముందుదే అందుఐదు 

మధ్యాక్కర పద్యముల న్నవి, వాటినసునరించియే నన్నయగారు కాను రచించిన భా" తభాగమున 

శిామధ్యాక్కరలను [పయోగించినారు; నన్నయగారి ననునరించి ఎజ్జనగారును ఒకే ఓక మధ్యాక్కు 

రను (ప్రయోగించినారు, ఆయితే యతిస్థానమున భేదించినారు. మధ్యాక్కరను ఉభయవళములుగా 

భావించి, తరువోజయందువలె వూరో్యత్రరదళాద్యక్షరములకు యకి పాటించినాడు మరి అక్కరను 

వాడుటయే, నన్న యగారిననునరించికాగా, యత్మిపయోగవియమున నీయతి కమమెందుకు? దీనికి 

రెండుకారణముళు చెప్పవచ్చును, నన్నయగారి తరువాత ఎళ్టనగారిచాక ఎపరును మధ్యాక్కర. 

నుపయోగించలేదు, కానికవిజన్మాశయక రదీనికి అక్షణముచెప్పుచు గణ్బకోమమును చెప్పినాడుకొని 

యతివిషయ మేమియు చెప్పలేదు. అయితే అక్యమందు నాల్గపగణాద్యక్ష్షరము యతి చెల్తింవబడినది,. 

దీనిని ఎజ్జనగారికి నన్నయగారినుండి భేదించుటలో శొకకారణముగా చెప్పవచ్చును మరియొకటి, 

నన్నయగారు తాము రచించిన 89 మధ్యాక్కరలలో 11 పాదములందు ఐదవగణాదియందు యతి 
చెల్లించుటతో బాటు నాల్గవగణాదియందును యతి చెల్లించినారు. ఆపాదము లివి 

1... తడయక పుట్టినాండ 'తల్చిచేం దండిచే విడువ(. (ఆది, 4-102) 

2. పరమ ధర్మాత్మకు(డయిన పొండుభూవతి దొట్టినకల (నఖా. 1-81) 
“9 ఇందుండు' మీవని కృష్ణ మృగచర్మ కృతకుననము (అర, B-17) 

4. నందుండ( గాంినిచె బుషి యను బుద్ది న త్తన్విం భీతి. (,0) 

“క. భూమికి గురియించె వర్షములు నన్యమల్ వృద్ధి బొంద (అర 8_206) ' 

4. వదలక వేవురు నుతుల "బడయంగ వలతోచేవురకు( (అర 2-961) | 

' మాయావిమాచూయధములు మాకిచ్చి మాతోరణమ్ము (అర, 8 880) 

6. తనరంగ [బ్రహ్మ చర్మ వతన్థులె తగిలి నిత్యంబు (అర 449) 

9. వినిన వుణ్యాత్ములును జడీవిన వారు వినుమునూతేండ్లు (1) 

10. (ప్రీతిని తచ్చరితంబు వినగ నభీష్ట మిందనిన (అర, 2-820) 

11, కులజుండునీకు సేవ్యుండగు నతనిగొలచి యందుందు, (అర, 2-129) 

| 
ఈపాదములమొ త్రము 89 మధ్యాక్కర పాదముల దృష్ట్యా తక్కు వేకావచ్చును, కాని వీటి 

యందు నాల్గవ గణాదిని యతిచెల్లుట చూడగా ఈవద్దతి నన్నయగారీకి అసమ్మతము కాకాపో 

వచ్చుననియు, దీనికితగినట్టు కవిజనా[కయ కర్త లత్యమ.ండుటయు, ఎట్టనగారు గమనించి 

యందురు. కచిజన్నాశయ కర్తమ్మాతమిట్టు చతుర్ధగణాదిని చెప్పుటకు కారణము, వైపాదముల: 
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వరిశీలనము కావచ్చును, దానితో బాటు మధ్యాక్కరయన్న వేరునువిట్టి, తరువోజను బట్టి నడిమిక్లి 
+ పాదమునువిరచి యకిచెల్టుట వడ్యపాదమున కొకనవరభారము కోలిగించుననియు కావచ్చును. ఇది 
ఇట్టుండగా కవిజన్నాశ్రయక ర్ర లక్ష్యవద మందును, మూడవపాదమున, వె నన్నయగారి .మధ్యో 
కర పాథములందువలె నాల్గవ, బదవగణాదులందు యశిశెల్టింవే బడినది. ఆషాదమిది, 

“విరచీంద(ం ఐంపె( ద్రావళ్ణ వెలయ. గవిజనా యుండు" క వి.జాత్యాధీ_ (26), 

అనగా, నన్నయగారనునరిం చిన వద్ధతి కలిజనాశయునకు అనమ్మ తమ గాదనువించును, 
కాని రరువాతిలాక్షీణికు లీయంకము లను గుర్తించక మధ్యాక్క రయందు చతుర్ధగణాదియండే 
యతిచెన్చినారు. 

చోదావుగా లాక్షణికు లందరును తమభందో (గంథములయందు అక్కరలకులక్షణములు చెవు 
చునేవచ్చినను నన్న యగారితేరువాత ఎట్టనగారుతప్ప మరియేకవియు మధ్యాక్క రను అంతేకాదు. 
మరియేయక్కరను (అక్కరలుఐదువిధములు,నన్నయ ఎజ్జనలు మధురాక్కరను గూడ వపయోగించి 
నారు.దానిని గూర్చితరువాత |వస్తావింవబడును) [వయోగించలేదు. ఆధునికకాలమందు రాయదుళ్గము 
నరనయ్యగాకు తమ అభిజ్ఞానకాకుంతలమునందు మూడుమార్లు మధ్యాక్కరను (వీటిలో చతుర్ధగణా 
నేయతి) ఊసయోగించినారు. గాని ఎవరి దృష్టినవి యార్షించలేదు. ఆతరువాత (క్రీ విశ్వనాథ నత్య 
నారాయణగారు తమ థ్రీమ| ద్రామాయణకల్పవృశ్న మందు ఇదు అక్కరలను విరివిగా వయోగించినారు, 
అయిచే మధ్యాక్కరలో యత్కియోగము ఇంతకుముం దుడహరీంచిన నన్నయగారి,కవిజన్మాశయునీ 
పాదములందువలె నాల్గవ, ఇదవగణాదిని. రెండుయతులను కెల్లించినారు, నన్నయ,ఎజ్జనల రీతులకు 
నమన్యయము కలింగించుట కట్లు నియతముగా నువయోగించియుందురు, అయితే, విశ్వనాథ 
మధ్యాకరలయందు మ్మాతము నన్నయగారి పద్ధతిమ్మాతమే అవలంబీంచబడినది థ్రీనత్యనారాయణ 
గారి మధ్యాక్కరల తరువాత వలుమంది ఆవద్యమును ఉపయోగించినారు. 

ఇదంతయు నిట్టుండగా, నన్నయగారి మధ్యాక్కరలయందు గమనించవలసిన మరొక 
యంళమున్నది. మధ్యాక్కర ద్వివదపాదములలో కొంత మార్పువలన ఏర్పడినదని చెప్పబడినది 
కదాః కాని నన్నయగారి మధ్యాక్కరలలో ద్వివదగర్భితములైన పాదములు 44 దాక ఉన్నవి, 
వీనిలో కొన్ని నయతిక ద్వివదల గూడ గర్భించుకొన్నవి. ఉదాహరణమునకు_ 

“అవనరజ్ఞుండయి వ్యాను(గేతెంచె' (నంతన శ్రవని) (ఆది, 4-258) 
“కవెల గడ్డంబును గవిలజడలును'(గవిలకన్నులును) ( " ) 
'ద్వాదశమాసిక (వతము నలుపుదు" (దరుణి మాయన్న) (ఆది. 8-188) 
ఈవిధముగా గమనించవచ్చును. (కుండ లీక రించిన భాగములను క్రలు వుకొన్నచో, నవి 

మధ్యాక్కరవదములు చివరిదానితో ఉత్ప్సలవు చెతుగరయున్న ది గ్రా ఎ లై ఎ 
నన్నయగారువేయోగించిన మధ్యాక్కరలలో కొన్ని పాదములు ఉద్ధిష్టమయిన అక్షణమునకు తిన్న ముగా నున్నట్లు కీ.శే, గిడుగు నీతావతిగారు ఉదహరించినారు, చాలికిరిక్ష ణము సరివుచ్చుటకు 
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వదిమంది వలునూచనలు చేసినారు, కోని ఏజక్కరి నూతనయు చూపబడీన పాదములన్నిటిని నల 

తృణము చేయలేనిదే. ఆఉదహరించిన పాదములలో లేఐక [ప్రమాదమువలన కలిగిన ఆలక్షణత్యమే 

ఎక్కువ వాటిలోనునన్నది, వాటినికొంచమటునిటుగా 'న వరించుకొన్నచో దాదాపుగా నన్నియ 
నలక్షణములే యగును, ఆపాదము లిప్పటికి 19. ఆవి ఇవి, 

తనుమధ్య అానొక్క కన్యక సురనదీ తటమునమున్ను (ఆది-4-141) 
భూపాలనీకు నిక్కోమలియందు( బుట్టిననుతుండు (ఆది-4-170) 

సీపరోక్షంబున రాజు గావలయు నెమ్మినిట్టీగ, ( " 

తన దివ్యళ_క్తీ నప్పాళములు విడిచి తన్ముసీనాథు (ఆటి_7..129) 
నంగురు కులహాని కరుడై ధారుణి నాధ నీనుతు(డు, (సథా-2- 182) 

ఆమరంగ ధర్మువు రక్కించు( (బీతి నని కతులందు (ఆర- 1-225) 
కలుగు బెజింగియు సాయవూర్వమున గడ(గి తఠ్పిద్ధి (అర_294) 

చలితుగై నిజనాధు నిజానాధు నజగిన దాన చనియెనవ్వార్త (అర-_లి_149) 

ఏమేను మున్ను పూజింతుము రృుదునిందని వేద్య (అర-2.256) 

పరుండ బోలెదు సుతుల నూర్యర బడయంగవలతో (ఆర-2.861) 

వదుండ్ర నూర్వర కనయగు సుతుల బడయంగవలతో (») 

ఆరుణ సరోరుహ దళమృదులంబు లైన య తరుణి (ఆర_8_299) 

వేరగనాకారణమున నిట్టిదుఃఖ భారముదాల్చె (. ) 

అరిగె నీళాను దిక్కునకు నీయనుజు( రనిలవేగమున (అర-8.878) 
మాయ మార్లుడగు హాని గమనంబు మందయెయుండ (ఆర-8_8=6 

18: తోనేగె నుత్తరము మంచి ధర్మనిత్యుడు ధర్మజుండు (ఆత- 4-8) 
17. అరంగ ననుడు నిషధదేళంబున కటీగ యాహంన (ఆర_9-82) 

18, భూమికి వర్షముల్ గురియించెను నన్యముల్ వృద్ధిటొంద (అర-_8-206) 
19, ఏనేడు అయ్యెను మనయర్డును దే;గయింత కేతెంచు (అర_4-8.3 

రి _-౩క6౯ొలాః వాలం రం ౯ 

న కూప ధల 

(వీటిలో 1-ల-8-15 డా దివాకర్ల వెంకోటావధానిగారు చూపినవి 17-18-10 చేకుమళ్ల రాజగోపాల 

రాపుగారు చూవినవి. మిగిలినవి గిడుగువారు చూవీనవి)వై10 వదములలో క్రీగీతలుంచేన 2| చోట్ల 
గణభంగము జరిగినట్లు కినివించుచున్నది, ఆయా తావులతో (పయోగింపబడవలనిన నూర $- 
ఇం దగణములకు బదులు తద్విరుద్ధములు కనివించుచున్న వి. ఆయితే, మొదటనే చెప్పినట్లు లేఖక 

(వమాదములవలన గణభంగముల పొలైన పాదములు కొన్నియున్నవి. అవి ఇవి, 1వ పాదమున 

“కన్య' బదులు 'కన్యక' అని చివరికకారము ఎక్కువగుట, 

8వ పాదమున 'కావలయురాజు' కుబదులు 'రాజుకా వలయే' అనీ సదములు వెనుకముందు 

లగుట, 

శవ పాదమున 'పాళము లుడిచి' కిలదులు “పాశములు విడిచి అనీ "వి కోరమధీకమగుట, 

కవ పాదమున 'నంగురుకులహాని కరుడు ధారుణీనాధ నీనుతు(డు' ఇది కుదరదు. మూడవ 
స్థానమున నూర్యగణమురాదు, 
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. 7వ పాదమున "పూర్వము! కుబదులు 'వూర్యమున! అని “న్ కోరమధిక మగుటవలన, , 

మవ రివ పాదమున 'డలీగి నందోని కుబదులు'డజిగినదోన' అని' వూర్షదించువు తరుగుటవలన, 

[నివ పాదమున “ముననిట్టిదుఃఖ' కుబదులు “మననిట్టిరుఃఖ' అని 'ట్టీ' యన్నది “ట్టి తగుపీ 
వలన, 

15వ పాదమున “మాలు మార్గుండగు' కుబదులు “మాయమార్గుడగు అన్ని వూర్ణబిశదును 

తకుగుటవలన, | గ 

10వ పాదమున'నుత్తరేమించ' _కిబదులు “ను త్రరముమించి' అని ము కారమేధిక మగుట 
వలన. (| ' ' , 

1 ॥ " - చ్ 
ఈపాదను అందు గణభంగము! సంభవించినట్లు స్పష్టమగును ఇక 'సూర్యగణములుండవలీసిన 

తాస్పులలో కొన్నిచోట్ఞ అనగావై = [8-17-18ఎ19 పాదములలో నగణము, ఆరవ రము 

గగముకన్పించృచున్నవి ఇవి సూర్యగణములు కావని సామాన్యముగా ' ఛావింపబడుచున్నవి.' కా 
నూర్య- ఇంద్రగణముల న్యరూవము విషయమున ఆనంతాదులకును, తత్పూర్వులైేన కవిజనా 
_్రయ కావ్యాలంకాచూడామణి కర్తకును మతణేదముకలదు, వీరిరువురి మతిమున 'గగ-సీగేణ 
ములు నూర్యగణములే, మకషీనాడ. పాటించునద్ అనంతాతులమత ము. ఆనంతాదులమతమున ఈ 
రెండును నూర్యగణముతీకావు, (ఈగణముల విషయమున లాక్షణిక నుత ఛే దమునుగూర్చి “ద్వివద 
గణములు (జూన్ 19008 భారతి) “దేశేయగణములు; లాక్షణికమత భేదము” (నవంబరు 10 శిసాహితి) 

అనునీవ్యానములందు విపులముగా చర్చింవబడినది) మరి నన్నయగారివిషయమున అనంతాదులమతే ము 
కన్న కవిజనాశయకర్త మతమును అన్వయింవ జేయుట నమంజసము, కావున, వెపాదములందు 
నూర్యగణములకు గగ-నగణములు (దయోగింపబడినవి. నలక్షణములే యనిచెప్పవలెను, ఇల్లీ 
పాదము లన్నియు సమన్వితములు కాగా 2-_9-10-11.12-14 అన్న ఆరు పాదములు మాత్రము 

“ అనమన్వితములుగా మిగులును. వీటితో 10-11 పాదములందున్న “వదుండియన్న, వదములు 
తా. అవధానిగారి నూత శననునరించి 'వదుగుర యనుకొన్నచో అవియునమన్వితములె నాల్గు 
మాగతమే. మిగులును. అవి ఈక్రింది విధముగా సవరీంవబడవచ్చును 

తశ్చావాతము మ నబరింవఖజినపొరోము గ 
॥ 2. -" కోమలియందు " కోమలివలన ' 

“Oh : మున్ను వూజింతువురుడు పూజింతుమ నురు|దుని [ 
19, మృదులంబులై న మృదులముతై నట్టి ' 
hh, ఈశళానుదిక్కునకున్లీ య సీయనుజు(డీకాను ॥ 
ర , యనుజుండనిల దిక్కునకనిల ' 

వైవాటిలో 2 వపాదమున్స నొక్క_దాని యందు తప్పమిగిలిన వాటిలో పదాలువెనుక ముందు 
మారుటలు, తగ్గిన, హెచ్చిన అక్షరముల _నవరింపులు మా(త్రమే జరిగినట్లు చూడవచ్చును. 

" ఈవిధముగా గణభంగమాకాసీంచిన ఈపాదములు నమన్విత మగును. ఉన్న పార్రములను ఏనవరింప్ఫలు , 
we 
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చేయక _నమన్నితములు చేయటకుదరదు, ఎందుకనగా, 'ఉన్నపాఠము' లన్నివేచో. నిర్ధారితములు 
కావు, కాళవత్రాల యందల్నివాతలు ఎంతలేఖన [ఫమాదములతో నిండియన్న వో ఆయోకాళవత్ర 
గంధ విశోధకులకు తెలియనిదిగాదు, 

మరి ఈ పాదములను గూర్చి ఇంతగా చెవ్పుకొనుట యెందుకనగా. నాటికి నేటికి ఇద్ 
ఒక అపూర్వమైన వద్యమగుట, ఆధునికకాలము ఆనాటి నన్నయగారి ఈ పద్యము లందిపుచ్చు 

కొనుటవలన. 

అక్కర లైదును కన్నడమున |ప్రసిద్ధములే కానితెలుగున ఒక్కమధ్యాక్కరనే నన్నయగారు 
అధికముగా ప్రయోగించినారు కాగా మిగిలిశ నాలుగింటిలో ఒక్క మధురాక్కరను, అదియు 

ఒక్కసారి మ్మాతీమే [పయోగించినారు. ఎజ్జవగారు మాత్రము రెండుమారులు |పయోగించినారు, 

ఒక్క_మధ్యాక్కరయందు తప్ప మిగిలిన నాలుగింటియందును చం[దగణముల్మపయోగమున్నది, 

చందగణమున్న ఏపద్యమును నన్నయగారు ఒక్క ఈమధ్యాక్క_రలో తవ్ప ఉపయోగించిలేదు, 

చం[దగణములలో కనిపించు నధిక 3 నైసమ్యమిందుకు కారణమేమో, ఇక తిక్కనగారు ఈ అక్కర 

జాడ కేపోలేదు, 

"ఉత్సాహ మును నాల్గుమారులు నన్నయగా రుపయోగించినారు అయితే రెండు ఆక్వా 

సాంతము లందే యున్నవి 'రెండుమ్మాతమే కధాళరీరమందున్నవి. తిక్క_నగారేడుమారులు, ఎజ్జన 

గారు రెండుమారు లపయోగించినారు.. చూడగా కవ్మితయమునకీ' ఉత్సాహ' వద్య |వయోగమునం 
దుర్సాహము తక్కువే యనివించును. . వరుసగా ఏడు సూర్యగణములు -[ ఒకగురువు, [ప్రత్ 
పాదమందుందుట 'ఉత్సాహ' లక్షణము, అయితే ఈ పద్యమునందౌక విచితమున్నది, అన్నియు 

నూర్యగణపుగు “గగ ములనే ఉపయోగించినదోనది 'నుగంధి' వృత్తమగును, మరి 'న' గణములనే 

ఉవయోగించినచో '“విచికిలిత' వృత్తమగును. ఆయితే ఇది 'ఉత్సాహ'మగుటకు గల-; నగణముల , 

కలగలుపే యుండవలెననవలెను, గాని, ఈ కలగలుపు తప్పనిసరి యని యే లాక్షిణికుడును చెప్పే, 

లేదు, అయితే, సుగంధి, విచికిలితములు (పసిద్ధములు, నన్నయగారు ఉత్సాహమును |వయోగించిన 

రీతే ననునరించియే గల- నగణముల కలగలుఫ్ రరువాతివారు పాటించినారనవలెను, ॥ 

* వైనాలు దేశీయచృ్ళందస్సులు విశేష పద్యములుగా భావింవబడగా సీనము_ఆటవెలది- తేట" 

గీతి_కందము ఆనువాటిని ద్రచుర పద్యముల జేసినది నన్నయగారు. తిక్కన, _ఎజ్జనలేగాక నర్వాం[ధ 

కవులును దీనినే 'అనుసరించీనారు, 

వీటిలో సీశపద్యమొక చిత్రమైనది ఒక విధముగా చెప్పినవో నిది తరువోజవంటిది* 
తర్పవో జపాదమున ఇం[దగణముల మధ్యనొక నూర్యగణమున్న దిగడా। దానిని తీసుకవచ్చి ' 

పాధాంతమునవేర్చినచో సీనపాదమనును. దీనివలన తరువోజ పూర్వో త్తర దళముల యందున్న : 

గణ్బనమానత్వము సీశమునందు త్రవ్పీనది. ఇందుపాద  వూర్య్వదళమున 4 ఇంద్రగణములు, 
ఊఉ క్రరదళమున 92౦ నూ, గణమొలుండును, గణసంఖ్యన మానమైనను, వాటిన్వరూపస్థితి * 

భిన్నము,_ తరురోజలో రెండు చ్వివదలను, ఏకపాదముచేయుటకు, ఊత్తరదళమున యతివూర్వ 

దశ్గమ్మన్నకునరించి చైెల్రికీుట జరిగినది. కాని సీవమందు: ఇ నియమము కనిపించడు, ' ఏదళమున ' 
| 
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కాదళమునక్లే యతి, మరి మొదటినుండి ఇబ్లేయన్నదా? లేక యోన్థితి మధ్యలోకల్పి తమైనదా? 

యన్నది విచారించవలసిన యంకము, 

సీన పద్యము నన్నయగారికి ముండే కాననములందు కన్పించుచున్నది కందుకూరి కానన 

శుందొక సీనము, ధర్మవరము కాసనమందొక నీనవద్యమున్నది, ఇవి రెండును నన్నయగారికి 

వూర్వపువే. నీటితో ధర్మనరకాననపు సీనమున నర్వత్ర |ప్రానయతి, కందుకూరి కాననమున 

కొన్ని పాదములలో ప్రాసయతి, కొన్నిటియందు సాధారణ యతి ఉపయోగింపబడినది. అయితే 
సాధారణయతి (ప్రయు క్రమయిన పాదమున ఉ శ్రరదళము వూర్వదళము ననునరించియున్నది. 

ఉదా' 
్రీనిరవద్యుణ్ణు _ చి త్తజాతనముణ్ధు 

శివపదవరరాజ్య _ 'సేవితుణ్ణు, 

ఈవిధనుయిన (వ్రయోగమువలన ఉభయదళము శకేకపాదత్వము సిద్ధించుచున్నధి. కాని 
(పానయళలి ఉవయోగించిన ఈవద్యవ్వు పాదములందు, ధర్మవరశాననవధ్యనుందును, ఉథయదళము 

లందు (ప్రానయతి భేదించుచున్నది, 

కందుకూరి కశాననపద్యమున=- 
'ఐలుథు నన్ఫళరివుబలుడు ధాహవరాహ 

ధజ్జమోద్యని ఘాననుణ్జ గణిత 
ధర్మ వళశాననవద్యమున--- 

'తోహాననం బెక్కి రాహనునొడిచిన 
వల్లభుకొల్భుననెల్ర నెజబుగ,,... 

ఈ స్థితినిబట్టి యొక యంళము (గ్రహింపవచ్చును, సీనమందు సాధారణయతి నువయో 

గించినచో ఉత్తరరకము పూర్వము ననునరించేవతెనని, [ప్రానయతి నుపయోగించినతో భేదించ 
వచ్చునని యొక యభ్మిపాయ మానా డుండియుండును. కాని సాధారణయతి విషయమున నున్న 
నియమమునే, 1పానయతి విషయమునకూడ ననునరించుట సమంజనముగా నుండెడిది. ఇట్లు 

కాకుండుటచే (ప్రానయతి విషయమున వెసులుదాటుండి, సాధారణయతి విషయమున లేకపోవు 
చున్నది. అందువలన నన్నయగారు. రెండిటి విషయమునను వెనులువాటు కళ్చించినారు. దీని 
వలన ఒక చిత్రమయిన పరిస్థితి ఏర్పడినది. పాదమందలి పూర్వో త్రఠదళములు ఓకేఫాదముగాక 
శెండుపాదములుగా రూపొంది నట్లయినవి, కాగా, నాలుగుపాదములుగా రూపొంది నట్లయినది, 

కాగా, నాలుగు పాదములు ఎనిమిదిపాదము లఅయినేచో బేసిపాదము లొక విధముగా, నరిపాదము 

లింకాక విధముగా నేర్పడినవి, ఇట్లు చేని) నరిపాదములు భిన్నగణ [కమముతోనుండుట 
ఆటవెరిది వద్యమందున్నది (కందమందున్నను, దాని కారబముచేరు అది ముందుముందు (వస్తా 

వింపఖడును) అందుకనియే కావచ్చును, కాననవద్యములందు ఈసీనపాదముల చివర ఆటవెలదియే 
చేర్చబడినది (కందుకూరి కాననమందు సీనమునకు చేర్చబడిన గీత భాగము ఆద్యంతపాదమ ల 
లోని ఆర్యంతభాగము ఫఏకొంచెమౌతఫ్ప మిగిలినథ్ భిలమైనది. ఆ మిగిలిన భాగమును పరిశీలించి 

నలో, ఖడి ఆటవెలడ్రియగుట వృష్టము) ముగి ఈ ఆటవెందికి బదులు తేటగీతియచేర్చుటయన్నది 
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నన్నయగారే మొగలు వెట్టినట్లు కన్పించును, ఈ పద్ధతి నూత్నమగుబ చేతనేకావచ్చు, నన్నయగా 

రుపయోగించిన 251 సీనవద్యములలో 26 మ్యాతమే తేటగీతి చేరిన సీశపద్యములు, మిగిలిన 
295 సీనవద్యములును ఆటవెలదితోనేయన్న వి, దీర్సమయిన ఈ పద్యములో కొంచెము గతిభేదము 

కలిగించుటకు నన్నయగారు ఈ మార్పు (ప్రవే? పెట్టియందురు. మరియొక టేమనగా, సీనపాదము 
లను ఒకోవిధముగా-అనగా 1-2, క5_6వ ఇంద్రగణములకు నల-నలములనే ఉపయోగించినచో 
సీనపారమందలి ఉభయదళములు ఆటవెలది రెండు పాదములగును. నల-సలములను వరునగా 

నుంలినచో (1111, 1101) మూడు నూర్యగణములు (i, 111, 10 ) అగును, ఆటవెలదికి మొదటి 

పాదమున కసూ 290, గణములును, రెండవపాదమున 5 నూర్యగణములుండునుగదా। వైన 

చెప్పినట్లు నల-నలములను (వయోగించినచో సీనవ్ప నాల్గుపాదములు రెండు ఆటవెలరులగును, 

యతి చెల్లించు స్థానముభూడ మారదు, మరి ఇద్టిపాదములకు మరో ఆటవెలదికన్న, తేబగీతిని 
చేర్చుటతో ఈ “చేర్పు” వలని (వయోజనము సమకూరును, ఈ దృష్టితో నన్నయగారుచేస్తిన ఈ 

(వయోగము, తరువాతి కాలమున, ఈనాటి వరకు రాల విరివిగా అనునరించబడినది ఆటవెలది 

లేదా తేటగీతి చేర్చవచ్చునన్న వెసులువాటుగూడా దీనివలన ఏర్పడినది, 

ఇదిట్టుండగా, వైనచెవ్పినట్లు సీనపాదము ఒక్కొక్కటి రెండు పాదములుతై మొత్తము 
ఎన్గిమిదీపాదములుగా ఏర్పడినను, నాల్గుపాదములనుటయే ఒకనం పరాయముగానున్నది, అయితే 

నన్నయగారు ఈ ఎనిమిది పాదములలోలేదా ఖండ ములలోయతి, పానయతులను ఉపయోగించుటలో ' 

నొకవర్ధతి ననునరించినారు. ఒక బేసిపాదము (ఖంగము) ఒక నరిపాదము (అండము) కలిపి ఒకో 

మొత్తముగా ఈ పద్ధతిగమనించవలెను ఈపద్ధతినమనరించి సినవద్యము 168 భేదములతో 
నేర్పడును. అవిఇవి, 

1... యతి/యతి 9. యతి_ప్రాన,యతి 

2,  యతి/ప్రాన 10 యతి-పాన/గపాన 

కి యరిప్రాన 11. యతి. |పాన/ీయతే. [పాన 
4. యతిగిప్రాన-యతిీ 12. యతి_|ప్రాన/(ప్రాన-యతి 

5, ప్రాన/యతి 18, ప్రాన- యతి/యతి 

8... పానగపాన 14 ప్రాన. యతిపాన 

7. ప్రానయతి_ప్రాన [15 పాన-యతి/యతి_ప్రాన 
B. (ప్రాన్మపాన_యతి 16. ప్రాన- యతి పాన_ యతి 

(పాన అకగా'[పానయతి'అని, యతి అనగా సాధారణయతి అని. ఇక, 'యతి/యతి'అనగా 

సీనపాదములందును,గితేపాదములందును నర్మత్వసాధారణ యతి _పయోగింపబడును, యతి-[ప్రాన) 
యతి-పానఅనగా సీనవు బేసిపాదము (పూర్వదళము)లందుయతి, ఆరిపాదము( ఉ త్ర రదళము)లందు 
[పానయతి, మరియుగీతవు బేనిపాదములయతి, సరిపాదముల [పాసయతి, ఈ విధముగా నన్నింటిని 
చూడవలెను. (నన్నయగారి ఈవద్ధతినితెలివినవారు కీ.శే. గిడుగుసీతాపతిగారు. అప్పకవీయమునకు ' 
వారువ్రాసిన వీరికచూడ వచ్చును)లెక్కకు ఈ విధముగా పరునారుభేచములేర్పడినను, 1214-15 
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తరహాలకు చెందిన భేవములు నన్నయగారు క్రయోగించలేదు. 18-15వ భేదములలో వైనుందు సీన 
పాదములందు, [కింది గీతయందును యతి- ప్రైనయతుం నుపయోగించుటలో వ్యత్యానమువత్చును. 

సీనపుజేనిపాదాలలో యరియుండగా, గీతవు వేనపాదములలో | పానయతిఉండును, ఇట్టే నరిపాదము 
లందును వ్యత్యానము. ఈ కారణముగా ఈ రెండు తరహాలలో నన్నయగారి సిసములు (వాసీ 

యుండకపోవచ్చును గ వ ఖేదము ననునరించి, 14 భేదము లుండవలసినదే, లేకపోవుట అను 
ద్దీష్షముగా జరిగియందును. ఈవిధమమునయళి, |పానయతి ఉఊవయోగమువలన అయాపారములకు 

[క సాన్నిహిత్య మేర్చడినట్లు కన్నించును, అన్ని పద్యములకన్న దీర్ధమయిన ఈ పద్యమందు ఈ 

సాన్నిహిళ్య మొకవిధముగా అవేనరమే, అముతే సీస్ గీత పాడాలన్నింటిలోను,సర్వ త యకియో, 
లేనిచో 1ప్రానయలతియో మా[తమే (ప్రయోగిందట సహజము, అందుకనియే నన్నయారు 168 
దద్యములను నర్వతసాధోరణయతితో, ల వద్యములను నర్వ్యత |పానయతితో (వయాగింది 

నారు ఇవి [,0 తరహాలకు చెందినవి, వీటితరువాత 18వ భేదమునకు చెందినది (21)0 తరహాకు 
చెందినవి (16) అధికముగానున్నవి, మిగిలిన $ భేరములలో ఒకటినుండి ఐచువరకు సీన పద్యము 
లున్నవి, 

అయితే నన్నయగారు ఇంతకచ్చిత మయిన నియమములతో సీసపద్యము నునయోగించినను = 

ఓక్క. ఎెజ్జనగారే ఈ నియమములను అనునరించినాకు తప్ప, తిక్కనగారుగాని, మరియే 
తెలుగుకవి గాని పాటించలేదు. వతిఖంతమున యతియో, ప్రానయతియో ఏదో ఒకటి ఉన్న 
కోలును, వద్యమంత ఒక పద్ధతిలో నుండవలెను. భావమెవరికిని లేకపోయినది. ఈ లేమియే 
తెలుగున సీనవద్యమన యరి_ పానయత్యువయోగమున (ప్రాచుర్యము వహీంగినది, 

మరి నన్నయగారు వైవడ్థతిని ఒక సీనసద్యమందే కారు, దాని కనుబంధముగాగారో 

విడిగా ఆటవెలది. లేటగీతులను (వయోగించునప్పుడును, అనుబంధములుగాను నున్నవ్పటివలెనే 
దరి, పానయత్యుపయోగపర్థతిననునరిందినారు. ఈ యనునరించుట చూచినచో, నన్నయగారికి 
పూర్వము సీనవద్యమున కనుబంధముగాగాక, విడిగా ఆటవెలది, తేటిగీతులకు [ప్రయోగము 
లేదేమో యనవచ్చును. నన్నయగారికి ము౭దు వీథి (వయోగమునకు (పమాణములేదు. తేటగీతికి 
సీనవద్యానుబంధముగా కూడ (వయోగములేదు. ఆయినను, తేశగీరిని సీనమునకు ఆటవెలది ననున 

రించి అనబంధింపజేసిన నన్నయగారు ఉధయమందును & కేవద్ధతి ననునరిందినారు. శఈవడ్ధతి 

ననుసరించి ఆటవెంది,తేటగీతి_ ఒక్కొక్కటి ఆరేసిభేదములతో కౌపొందినవి, అవి ఇవి 

. అన్నిపాగములయందు యతి 

అన్ని హిదములయందు పానయతి, 

= చేసపాదములయండు యతి, గరిపాదములయందు [పానయేకి 
+ బేసిపాదములండు (పానయతి, సరిపాదములయందు యతఠి, 

' పూర్వార్థమున' (బేసి సరి) యతి, ఉత్తరార్థమున ప్రాసయతి, 
పూర్వార్థమన 1పానయతి, ఈ శ్రరార్థమున య. 

ఈఈ తా కవ ఏం కై 

| 

లెక్కకు ఆప ఉన్నను చివరి రెందు భేదములు నన్నయగారిలో లేవు. (అపవాదముగా 
ఆధవభేరమునకు చెంది ఒక ఆటవెలది మ్నాతమే, (ఆరణ్య-2-178) మ్మాతము కనివించుచున్న ది) 
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నన్నయగారి ననునరించి ఎట్టనగారు తప్ప, సీనవిషయమునవలె ఈవద్యముల విషయము 

చను ఈ నియములను తరువాతి కవులెవరును పాటించలేదు, 

(ప్రస్తుత ముదిత ప్రతులలో కనిపించు పాఠములలో ఈనియమము థంగమైనవి కొన్ని కని 
వించుచున్న వి. ఉదాహరణకు(అరణ్య_ర్-8?1సీనవద్యము. 'యతి=|పొన/యతి_ప్రాన తేరహాకు 
చెందినది. కాని మూడవపాదము ఉ త్రగదళ మున |ప్రానయతికి బదులు సాధారణ యతియున్నది. 
ఆపాదమిది. 

“సంపూర్ణ యౌవను నర్వలక్ష ణయుక్తు' 

గనియనురాగిల్లి-క మబనిలయ' 

దీనికి పారాంతరముగూడ లేదు. ఇగ్దే (అరణ్య, 4-234) తేటగీతి “అన్నిపాదములందు 

సొధారణయతి' తరహాకు చెందినది కాని నాల్లవపాదమున [పానయతియున్న ది, ఆ పాదమిది, 

“పురుషు(బలవిష్టు( గృష్టుని శరణుసారుము' 

దీనికిని పారాంతరములేదు. ఇళ్లే ఇంకనుకొన్నియున్నవి, వీణలో కొన్నింటికి పారాంతరము 

లింకను వెచుకవలసియే యున్నది, (వై పాఠములు సాహిత్యఅకారమీ |ప్రతింసందును, ఉస్మానియా 

విశ్వవిద్యాలయ వంగోధితప్రతిలోను ఇస్టేయున్నవి ) 

మొత్తము భారతమున కందము తరువాత అత్యధికముగా కవ్మితయమువా రువయోగించిన 

చేకీయపద్యము సీసము, ఆ తేరుదాత అటవెలదిని నన్నయగా రెక్కువగా ఉపమోగించగా 
తిక్కన, ఎజ్జనలు తేటగీతి నెక్కువగా (ప్రయోగించినారు. (ఎజ్జనగారు మ్మారము సీనముకన్న 

చేటగితిని మారెమ్మ వ (వయోగించిరి, 

భారతము మొత్తము మీద అత్యధికముగా (వయోగింపబడినది కందము, _ నన్నయగారికి , 
పూర్వమే కందవద్యమునకు తెలుగులో ప్రయోగమున్నరనుఓకు 'ఆరుంబాక' శాసనము |పమా 
ణము, ఈ కాసనము సంన్మృ తమయమయినను, తెలుగు నియమముల ననునరించి సంస్కృత 

భావలో (వాయబకిన కందవద్యమున్నది. తెలుగు నియమముల నమనరించుట ననగా, యతి 

(ప్రానలతో నుండుట. ఒకవర్యమందీ రెండును ఉండుట లెలుగు లక్షణమే. తెలుగులో, (ఆది) , 
ప్రాసనియమములేని వద్యములున్నవి గాని, యతి నియమములేని వర్యములేదు. యతి యనగా 
తెలుగున పిరామముకాదు, నియమతస్థానమున నరూపాక్షర [వ్రయోగము, ఆ కందవద్యమందు అది 
పాన, సరూపాశ్షర యత్మివయోగమున్నది, ఈనియమములతో కందపన్యము నంస్కృతమున 

(వాయబడినవనగా, దానికానాడు విరివియైన ప్రయాగ మన్నరనుకొనవవెను, 

ఇడిట్లుండగా, సంస్కృతమున 'ఆర్యీ అనియొక పద్యమున్నడి. ఇది ఆయిదువిధములు, 

ఈ ఆర్యయే మరికొన్నిమార్చులతో నాల్గువిథములయిన గీరులుగా రూహౌండినది, వీటిలో “ఆర్యా 

గీతి ఒకటి, ఈ ఆర్యాగీతియే తెలుగున కందముగా వ్యనహృతమగుచున్నడి. అయితే సంస్కృత 

మున 'ఆర్య' లకున్న |పాచుర్యము గీతులకులేదు, అర్యాగీతికిదాదావు [ప్రయోగమేరేడేమో। ఏది 
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ఎట్లయినను, తశకుపూర్వుమున్న కందమునకు నన్నయగారు కావలసినంత ప్రాచుర్యము తను 

రచనలో సంపాదించి పెట్టినారు. (ప్రాధాన్యము కోల్పించినారు. ఎంత పాధాన్యమనగా, "కందము 

చెవ్పినవాడే కవి, యన్న నానుడి కలుగునంత, 

కందపద్యమందు చతుర్మాతాగణములే వ్రయోగింవబదును. వీటితో ఎదురునడక' 

భానింవ జేయు జగణము కూడ నున్నది, ఈ పద్యమున లేని పాదములు పొట్టివి, నరిపాదములు 
పొడుగుని, ఒక్కొక్క యర్థమందుండ వలనిన ఎనిమిది గణములలో లేసిగణము జగణముకారాదు 
కాని ఆరవ గణముమ్యాత్రము జగణమో, నలమో, అగుట తప్పనినరి. నరిపాదములు గుర్వంతములు 
కావలెను, ఇన్ని నియమములు గల వద్యమునందు కమ్మితయమువారు ఎన్ని విధములైన గమనము 

లను (ప్రదర్శించిరో_ లెక్క లేదనవచ్చును- 

ఇన్ని విధములయిన పద్యములను కవిత్రయము మవహాభారతమున (వయోగించినను- 
గమనించవలసిన యంశ మొకటియన్నది, |పమరవృత్తములు లేదా వద్య్మముల్యపయోగము 
సంఖ్యావాహుళ్యము.. చేతనేగాక  వివయముయొక్క. (వత్మేకతనుగూడ దృష్టియందుంచుకౌనక 
పోవుటచే నివిసామాన్యము లయినవి, కాని విశేషదర్యములను (ప్రయోగించు విషయమున మాతీము 

ఒక ప్రత్యేకతియున్న ది. నన్నయగారు ఏవిశేషవద్యమును ప్రయోగించినను, కథా విషయికమయిన్న 
ఏదో ఒక మలుపు, లేక ఒక ఆంశముయొక్క (ప్రాధాన్యము, విశేషభావన్నూర్తి. ఇక్షే ఏదోఒక 
(వత్యేకత నర్వ|తే గమనించవచ్చును అయితే ఫలానా ఆంశమునకై ఫలానా వద్యమన్న నియమము 
కొచ్చి తముగానేదియు లేదు, తిక్కనగారు రచించిన వదునేను పర్వములలో వదునాల్లింట విశేషవృ త్త 
ముల [వయోగములేదు, ((నగ్ధవా_ మహ్మానగ్ధర - తేరువోజలకు తప్ప కానిన్రీ పర్వమునందు 
మ్మాతమువిశేషముగా విశేషపద్యముణు గుప్పించినారు, ఇట్లుచేయు ఏకు శూలముగా నొకకారణము 

కనివించును భారతము మొత్తమున నీవర్వ మొక్కటియే ఆద్యంతము గుఃఖమయయినది. సౌవ్రిక 
పర్వములో కురుపాండ వుల వెరము, తతృలముపూర్తి యయినవి, కొరవపాండవ మహావీరుల 

గణితముగ మరణించిరి. గడచిన యంశములను తలంచుకొని తలంచుకొని దుఃభించుట, దుఃఖో 
పళ మనమునకుకొందరు చెప్ప ఓదార్పుమాటలు, ఒక్కొక్క విషయమును తలుచు కొన్నవ్పుడు 
కలుగు భావములు, (ప్రవర్తనలు, కోప-పళ్చాబ్రాపాదులు మొదలైన వైవిధ్య మిందిం తనరా నంత 
యున్నది. ఈవర్వము (ప్రధానముగా గాంధారిది. కౌరవపౌండవు లిరువురును ఆమెకు కావలనినవారే. 
ఒక్కొక్కంయంకమన పడెడు. దుంఖము, బాధ, కోవము మొదలైన ఒక్కొక్క విధమైనవి, 
మనోగతమైన ఈదుః9, బాధా, కోవ, వశ్చాత్తాపాది బహువిషయములందలి వైవిధ్యమును 
[వదర్శించుఓకే ఈ వర్వమునందింతగా విశేవవృ త కయోగము చేసి నారనిచెప్పవలసియున్న ది, 
ఆయావద్యమాల ఆయావావస్ఫోరక తావిషయమట్టృండగా, వైవిధ్యమే [వధానముగా గమనించ 
వలనిన యంకము. ఇక ఎజ్జనగారు విశేష వృత్త (ప్రయోగ విషయమున నన్నయగారినే యను 
నరించినాడు, 

మహాభారత మున కవిత యమువారి (పచుర_ వద్య పయోగ మీవిధముగాకుండగా, తెలుగులో 
వద్యములకు [పధానములయిన యత్ని ప్రానల విషయమును గూడ గమనింవవలని యున్న ది, 
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నన్నయగారికి పూర్వవుశాననములందలి యతులన్వ రూ పమునుగమనించినచో ఏయక్షరమున. 

కాయక్షర మే యతిచెల్లించవలయునన్న నియమమున్నట్లు కన్పించును, కాకపోయినవో వర్గముల 

లోని [వథమ ద్విలీయాక్షరములకు, తృతీయ చతుర్ధాక్షరములకు మాత్రము యతి మైత్రిని నమ్మ 

తించినట్టు కన్పించును, అచ్చులలో అ ఆలకు, ఇ ఈ ఎ ఏలకు, ఉ ఉ ఒ ఓలకు మాత్రము 

మైతికన్పించును, అయితే, నన్నయగారు సాధారణముగా ఈ పద్ధతినే అవలంబించినను మరి 

కొంత వర్జమైతిలో ఏ నృృతిని కలిగించినారు. వర్గములందు ఏరెండేని అక్షరములకోగాక, వర్గ 

లందలి నాల్గువర్ణములకును మైతినంపాదించినారు, ఇ్లే మరికొన్ని చృందో[గంథ ములు దాగా పెరిగి 

కపుల[ప్రయోగ ములు అహుళమై తరువాత యతులకు పేర్లు, యతుల నంఖ్యయు చాల పెరిగినది. 

నన్నయగారు వయోగించిన యతులను గూగ్చి చెప్పవలెవన్నచో కవిజనాశయమే ఎక్కువ ఈవే 

యోగపడును. కవిజనా[కయక ర్త [0 యతిఖేదములను చెప్పినారు, అవీ యివి, 1. స్వరవడ్కి 

2 వర్గవడి తి,నరసవడి. 4 ఎక్కటివడి, 5,నంయుకా క్షరవడి, 6,బోలికవడి (మువిభక్తియతి, 

7 |పాదియతి, 6.బిందుయతి, 9 వృత యతి, 10, అఖండయతి. నీటిలో ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిదవ 

యతిభేవములు తప్ప మిగిలినవిమ్మాతమే నన్నయగార్ముపయోగించినారు. అనగా చాలావరకు 

నరూపాక్షరయతినే ఉవయోగించినారు. కాని తరువాత, తరువాతకవుల (_వయోగములను బట్టి 

యతులలో భేదములు, యతుల నంఖ్యలో ఆధిక్యమువచ్చినది. నిత్యనమానములందును నన్న యగారు 

అక్కడ వదముల విరువున్నష్టముగా న్ఫురించు నవ్పుడు తవ్ప హల్బుకే యతి చెల్లించుట గమనించ 
వలసిన యంశము కాని తరువాత చారికేవిధమైన పరిశీలన లేకపోయినది. ఉదాహరణకు'విశ్వామి[త" 
యన్న బుషివాచకములో విశ్వ -అమిత అని వికుగనే విరుగరు, విశ్వమిత యన్నవ్పుడు బువ్ని 

వాచకమైతే “విశ్యలోని చివరి ఆకారము దీర్భ మగును, ఆంధువలన'ఏిక్వామ్మత ' అన్నప్పుడు ఆమి త్ర 

అన్న విరువు,లేదా, దాని స్ఫూర్తిగానీ లేదు, కాని రంగనాథుడు తన రామాయణము (ద్వివద)న 

'అవధారుదేవ బిశ్వామితవ మౌని' అనిఅచ్చుకు యతిచెల్లించినారు, ఈవరిశీలనలేమి 

యిట్టుండగా, ఇంకో ననేకకారణములు- వ్యాకరణకాస్త్రము మొదలగునవి. యతులనంఖ్య 'వెరుగుటకు 

వీలయినరి. కాగా నన్నయగారి భాగమున నింత తక్కువగా యతి భేదములండగా తిక్కన ఎజ్జన 
లలో అప్పకవి చెప్పిన 40 యతులలోనివి చాలావరకున్న వి 

ఇవన్నియు నిట్టుండగా, కవితయము వారఖండయతిని (పయోగించినారా లేదా యన్నది 
నాటికినేటికి పెద్దచర్చావిషయమయి. కూర్చుళున్నది. ఈచర్చకంతకు మూలము అఖండయరిని 
(వయోగించుట ఏదోయెక చెడ్డ ఛందోచోషమునకు పాల్పడుటయన్న (కాంతి, దీనినెంతో పెద్దచేసి 

అందరి గుండెలనరురగొట్టిన వాడు అప్పకవి దానిలో, కవిత్రయము వారే అఖ ండయతిని వయా 

గించినారన్నచో గతియేమిః వారింథటి దోషమునకు పాల్పదుదురా। యనివించినదనేకులకు, నిజము 

నకు కవితయము వారఖండ యతని (పయోగించి కారు, కాని ఈ ప్రయోగము లన్నియు "లేఖ 
కాధముల' వలన నంభవించినవసి అప్పకవీయుల ఉద్దేశ్యము, దీనితో పాఠముల దిద్దుచాటులు 
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-[పొరంభమైనవి, కవ్మితయమును అభఖండయతి ప్రయోగ దోషపంకమునుండి నముద్ధరించు త్వరలో 

వెనుక ముందులు చూరుకొనకుండ దిడ్దుబాటులు జరిగినవి. " 

ఉదాహరణకు 

అమరవరులందు(బురుషో 

త్రముఃగెట్టు విశేష డట్ట దరణింగలలీ 

ర్థములందు+ బుష్మ్లరి రైక 

యముగరము వికేష మధిమలార్గనదమై' 

(ఆరబ్య-2_248) 

ఈ పాదమున "వుష్కర్మత్రితయము' అనియున్నదికదా। కాని 

తీర్థమురందున. బుష్కరతీ 

ర్థముగరము విశేషమథిమతార్థ వదమై' 

అన్న పారాంతరము 'నంకోధిత వతి” (6. విశ్సువిద్యాలయను) యందు అథోజ్ఞావకగా చూవబడి 

నది. కూచిమంచి వేంకటరాయడు తన 'నుకవిమనోరంజన' మందు ఈ పాశమునే చూదిరాదు, 
కాని ఈ పొరమంగు అభఖండయతి ఆపన్నమైనడి అందువలన “వుష్యుర(ితయము' ఆని 
పరిష్కరించి నన్నయగారిని తద్దోషముక్తులను చేయుట జరిగినది. కాని, ఈ వర్యమువెన్వెంటనే 
యున్న వచనము. 

“వువ్కురంబున( బదియేండ్లు వసియించిన వారికి... అని'ఫపుష్క_రంబున' అనువదముతో 
మొడలయి సాగుచున్నదిగాని, “పుష్కర్మతితయంబున' అని సాగుటలేదు. వైవద్యమున “పుష్కర 
(తిశయ' మని యున్నదన్నచో, ఈ వచనముగూడ అట్లే మొరలు కావలసియండెడిది కాని, 

“వష్కరంబున" అనికాడు. కావున వచనమందు మార్చులకు గురికాని “వువ్మురంబున' అను 

దానినిబట్టి వై వద్యమందును 'వువ్మరతిర్ధము' ఆనియే యుండవలెనని నిక్చయించుట. నులథము 
ఇట్టున్న వ్పుడే అక్కడి రచన నంగతమగును, ఇడి గు ర్రింపకొ, కేవలము అఖండయతిని తాల 

గించుటకు వైవిధమయిన అన్నంగతపారమును కల్పింవవలని వచ్చినది. కవ్మితయ [వయోగము 
లెన్నో ఈ విధమయిన మార్పులకు గులియైనవి. కాని ఇంకను "వరిష్కరెంప'బతని పాఠములు. 
అఖండ యశితో మిగిలియే యున్నవి. ఉదా: 

“నిక్కము సర్వదోషముల నీగిభజి:తురు 
(ఆరణ్య 6180) 

"ఈగి' అజాచి, హలాది (నకారాది) కాచు, మరి "నిక్కము" హలాది (నకారాది)యగుటి 
నిక్కమే. అందువలన ఈ స్థలమందు ఆభింగయలి తప్పడు కూచిమంచి వేంకటరా యడు కవి 
[త్రయమువారి అఖండయతి [వయోగములను 70 చూవీంచినాడు, వాటిలో కొన్ని నవరింవబడి ' 
ఈనాడు ముదిత్మప్రతులందు కనివించుచున్నవి. కొన్ని నవరింవబతక యథా3 థముగానున్నవి, 
ఇంతకు కవిజన్నాభంపక రకు అభందయతిని దెవ్వుటకు ఆధారము నన్నయగారిలోనే యన్నరన 
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వచ్చును. (కవిజనా్రయమున చెప్పబడిన అఖండయలి (ప్రక్మిప్తమన్న వాదమున్నది. అది వేరు 

విషయము) కాగా అభిండయతి కవ్మితయమునకు సమ్మతమే యనవచ్చును. 

ఇక (ప్రాసవిషయము చూచినచో, నన్నయగారు ప్రాసలలో భేదములేమియు నువయోగించ 
లేరనియే చె్పవలెను సానూన్యముగా నర్వ[త |ప్రానహల్ వధానముగానే సాగినది. కాని ఒర్క్ 

చోట మ్మాతము బుకారమునకు రేఫప్రాన చెల్లింపలడినది, 

'ఆ బుషికుమారు గట్టిన 
చీరను మృదులములు, .....1..! (ఆరణ్య, 9-104) 

ఇద్రే రేధయతమునకు, ఆయతముకవను (ప్రానకన్చిందును. 

“క్షతియ క్షత్రియ రితము ధాతృరఘు , 3౬4412౪ (ఆది, 2_178) 

॥ భండానుస్వారయుతమునకు, ఆయుత మునకు (పానచెల్లించినట్టు ఛవ్చ్పణడ.చున్న ది, 

కాని అరనున్న ఉనికిని గూర్చిన వివారములనుబట్టి దీనిని నిళ్చయించుటకు వీలలేచు. ఇక 

వ్యధ లకు డ-ధ లకు (పానలుచెల్లించిన స్థలములు, న-ణ లకు, ల-ళ లకు చెల్లించిన స్థలములు 

కొన్ని యున్నవి, ఇవి తవ్ప నన్నయగారు మరే విధమయిన (పనలు బెల్లింపలేదు. యకుల' 

యందు వలె పొగల యందు ఛేనము లధికములేవు, చాల తక్కువ, 

ఇదిట్లుండగా, నన్నయగారు ద్విత్వమకారమునకు, బిందు పూర్వకబకారమునకు [పాన 

చెల్లించినారని ఈ 

/ ఇమ్ముగ నర్వలోకజను లెవ్వనియేని ముథామృతాంస బిం 
బమ్మున నద్భవంబయిన భారత వాగమృతంబు కర్ణరం 

(ధమ్మను నంజలిం దవిలి (దావుదు రట్టీమునీర్యద లోకవం | 

ద్యుం బరముం బరాశరసుళుం బణమిల్లి కరంబు భక్షితోన్, (ఆది. 1-17) 

అన్న వద్యము చూపబడుచున్నది. ఎవరు చూవినను ఆరే పద్యము అయితే “నన్నయ 

పర్మపయోగసూచికలో “ఇమ్ము మరియే 'ఇంబు' అను రెంగు పదములకును ఇదే పద్యము 

“ఇమ్ముగి అను పారమతో నొకసారి చూవబడినర్కి మరి ఈ వద్యమున 'ఇమ్ముగ' అని 
యున్నడా? లేక “ఇంబుగ' అనియున్నదా ౩ 'పంది' అన్న పదమునకు "పమ్మి" తని రూపాంతర 

మున్నది, “పంది' 'వమ్మి' అన్నరెండు రూపములను నన్నయగారు |పయోగించినారు (చూ, ఆది. 

144 ఆడి-1-) వంబి వినంలొలుచు, “వమ్మినయట్టి కోవపరు పారికి'_ అయితే, ఇంచు (యోగ 

మీవద్యమువై నాధారపడియున్నది నాల్గవ పారమున్మపానరో బిందువూర్వక బకార ముండుటచే ఇక్కడ 

“*ఇంబు""ఆని ఉన్నదనుటయే యుక్షము “బింబమ్మున, రంధమ్మును” అనునవి ప్రథమా విభ డివి, 

“*బింబంబున రంధ్రమ్మును” ఆని యుండవచ్చును. ఈవిధముగా చూచినచో ఈ పద్యమున [పాన 

విశేవచేమియునుండ దు, ఇదిగాక, ద్వి త్ర మకారమునకు,విందుపూర్వక మకారమునకు ధ్వనిసామ్య 
మురేదు ఇది తేన 1పాన్ననన్నయగా రువయోగించలేదు. కావున వైవద్యమున ఉన్నదనుకొనబడు పాన 

ఉండుటకు వీలులేదు నంకోధితమ్ముద్రణమున “ఇంబుగ” అనియే (గహింపబడినది. 
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నన్నయగారి తేరువాత చెరిగిన [పానభేదములతో కొన్ని ఎల్టన తిక్కనలయందు కని 
వించును. కిక్క_నగారొక (వత్యేకమైన |ప్రానను వయోగించినారు అది ఇది. 

'ద్యూత క్రీకకు కొండొక నేర్తున్” 

(వథమపాదమున ఒక్కతకారముండగా;దానికి ర్త” (పానతెల్టింవబడినది. అయితే 'నేర్తున్' 
అని ఈనాడు [నవాయబడినట్లుగాక 'నేతున్' అని [పావీనకాలమునుండి ప్రాయబడెడిదని, వై 

వద్యమున నట్లు వాసికొనగా, రేఫగుర్తు తకాతమనకు [వక్కనుంతుటచే, తకారము తకారముగానే 

కనబడుటచే వైవిధముగా తిక్కినగారు (ప్రానచెల్లించియందురన్న యభిిప్రాయమున్నది, కాని,ప్రాన 

నువయోగింగునప్పుడు ఉర్నారణను బట్టీచూచుకొందురుగాని వాతను బట్టికాదు. అదిగాక, తిక్కనాదు 

లకు వారు పద్యములు చెప్పగా (వానెడివారు [వాయనగాండు, కాగా ఉచ్చారణబట్టియే తిక్కనగా 

రిక్క_డ (ప్రాన చెల్లించియండవలెను. మరి యిక్కడి |ప్రానకు గతి? కూచిమంచి తిమ్మనకవి 

“సేర్చున్” సేర్చున్' అనువాటికి రేఫ లోవమలను చెప్పి 'సేతున్, చేచున్' అనురూపములను 

సాధించినాడు, ఈ సాంధివు తిక్కనగారి రక్షీంవునకే యేమోమరి. ఎందుకనగా, నేర్తు, నెర్చు'లకు 

బదులు "సేరు' నేచు అను రూపొంతరనులు వారి రచనలయందు ఆన్యత_కన్పించవు, అందువలన 

ఈ (ప్రయోగమునకు వమాణము ఆలభ్యము. మరి ఇట్టి పాన్న్వవయోగము కూడ అన్య[తీ లేదు, 

రూపాంతరము లున్నవన్నచో వేచీయే లేదు. లేనిచో దీని నొక [వత్యేక ప్రానవిశ్రేషముగానే 
భావించవలెను, 

ఈవద్యములు యతిపానల ప్రయోగము లిట్టుండగా, నన్న యగారొక్ళ_రే, 'దండక'మును. 

[వయోగించినారు. అదియు నొక్కతోటనే, కిరాణా ర్జునుల యుద్ధము తరువాత కీరాతుడు శీవుడుగా 
ద్రత్యక్షమైనవ్పడు అర్జునుడు చేసినస్తుతిరూపముననున్నది, దండక మొక చిత్రమయినది, పాదవిభ' 
జనలేదు కాబట్టి ఇదె అటు వద్యవిభాగమున చేరదు. మరి గణముల ప్రయోగముండునుగాన ఇటు 

వచనవిభాగమున చేరదు, ఈ రెండువిధముల కిది యొక వారధివంటిది, నన్నయగారి ఈదండక 

మందు తగణ (వధాన్య మున్నది, మొతముదండక మాద్యంతము 106 తీగణములు - చివర నొక 
గురువుతో నున్నది, మరి తిక్కనగారుగాని, నన్నయగారినే అనునరించిన ఎజ్జనగారుగాని ఈదండ 
కమును ఉపయో గించ లేదు. 

అయికే మువ్వురును వచనముల నుపయోగించినారు. సంస్కృతమున ఆద్యంతము వద 

మయమయిన కోవ్యములకే (ప్రాచుర్యము వద్యవచన నమ్మేళనముగల చంపూవద్ధతికి వయోగము 

లేదేనికాదు. కాని |ప్రాచుర్యములేదు. ఈ చంవూవద్ధలిని తెలుగు నకు వసాదించినది నన్నయగారు. 
దాదాపుగా నర్వాయ్యధకావ్య వవంచము ఈ వద్దతిలోనే యున్నదని చెప్పవచ్చును. ద్వివదకావ్య 
ములు శతకములవంటివి దీనికవవాదములు, ద్వీవదకావ్యాదులు ఏకదృందోమయములు వివిధ 

ఛందోమయమై, వచనరహితమయిన పద్ధతిని తీక్కనగారు. తేమ ఉత్తరరామాయణముతో 
(పాఠంభించినను, దానికి (పాచుర్యము కలుగలేదు ఇంతెందుకు, ఆయనయే భాంతము " 
నన్నయగారి. వద్ధతీలో చంవూకావ్యముగా. తీర్చిరి. అయినను ఆయనకు నిర్వచన కావ్య 
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రచనవై అస్థ తీరలేదు. భారతము నంతయు చంస్పగానే తీర్చిన, మౌనలవర్యమును 

మాత్రము నిర్వచనముగా తీర్చినారు ముదిత |ప్రతులందు 14 వదిగా కన్పించు చిన్న 

వచనము నిరర్థకమేకాక అనర్థము కూడనై (పక్షివ్వమని విమర్శకులు నిర్ధారించుచున్నారు నురి 

యక్కడి రచనారీతిని గమనించిన నీ యంథముస్పష్షమగును, 

కవిత్రయము వారి భారతమున వచనముల నంఖ్య చాలహెచ్చు. ఒకటి, రెండు, 

మూడు పదములతోడి మిక్కిలి చిన్నవచనములు గూడ నెన్నోయున్నవి, వూరో తరపద్యనంయోజ 

కతకుమించి ఇట్టివాటి |ప్రాధాన్యములేదు వర్దనలందు, వట్టిగా విషయమును చెప్పుట యందును 

వచన |ప్రయోగమున్న ది 

ఇంతవరకు చెప్పినది కపి తయమ వారు సుహాభారతమందుచేసిన చృందన్సుల (పయో 

గము దానిని గూర్చిన మరికొన్ని ఇతరాంములనుగూర్చి దిక్స్రవర్శనముగ  మా[శ్రమే, వివరించ 

వలసిన యంశములు, వివర ములు ఇంకను నూక్ష్మముగా పరిశీలించవలనినవి ఎన్నో ఉండనేఉన్నవి. 

కాగా కవ్శితయమువారి ఛందః|పయోగమును గూర్చిన రేభాచితమును (వన్తుతీకరించటయే 

ప్రస్తుతోద్దేశము.మరియుపదులుగా పందలుగా (ప్రయోగింపబడెన వేరువేరు పవ్యములకు కవిత్రయము 

వారు నేర్పిన నడకలు మొదలగు పద్య విద్య._లేక పద్య శిల్పమునకు సంబంధించిన సలువిషయ 

ములు ఈ వ్యాసపరిధికిరానివి అ విషయములలోనికిపోవుట చెరువునుండి సంద్రమునకు దూకుట, 

మహాధారతమున పద్యగద్యములు 

అకారాది క మము 

నంస్ఫ్భతీయ బిలోషవ్చొ త్తములు 

వద్యము పేరు నన్నయ తిక్కన ఎజ్జన 
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2. ఇందవజ —_ i —_ 

8. ఉపజాతి — 1 జా 
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విషయ్యనూ చిక 

అనుశాసనిక పర్వము - (సథ మాళ్వాసము 

విషయము మూలము 

గౌతమీ లుబ్ధక సర్ప మృత్యు కాల సంవారము 19-19 

అగ్ని దేవుడు నుదర్శన యనుకన్మను వివాహంబు సేసికొనట [A-2-_12 

నుదర్శను నింటికి ధర్మదేవత యతిథియె వచ్చుట 18 2-48 

ఇం[దమతింగనంవాదం బను సితిహానవకారము 1A. 8-8 

విశ్వామ్మితునకు ద్రాహ్మ ణ్యంబు గలిగినతెజ 18. 8-1 

వీతహవ్యుం డనురాజునకు (బ్రాహ్మ ణత్వము గలిగిన ప్రకారము 18_ f_1 

భీష్మండు ధర్మరాజునకు దై వపొౌరుషంబులతెటం గెటింగించుట 1కి 6-1 

భీష్మండు ధర్మజున కాాశయం బెప్పుడు నపరిత్యాజ్యం ఐని చెప్పుట 18-11-1 
విభులకుం బాటింపవలయువారిని భీష్మ (డు ధర్మజునకు, జెవ్పుట _ 18- 8- 1 

భీష్మండు ధర్మజునకు! బరమ మైనధర్చంబు 'నెవ్పుట 191౧౨1 

భీష్మ(డు ధర్మజునకు గరుత్మంతుని చరిత్రంబు నెనగు 18-10-1 

కదువ తనకొడుకులకు జనమేజయనివలన నాకంబు గల్లనర్టు 
శోవించుట 12-28. |] 

కళ్యవుండు గరుడునకు గజకచ్ళవంబులతెటం గెఖింగించుట 19.95. | 

గరుడు! డిం|దుని జయించి యమృతంబు డెచ్చి కద్రువకు? జూపుట [9-268-1 

(బాహ్మణు(డు హీనవర్డునకు వై దికమం[తంబు లువదేశింప( గూడ 

దనుట 18-[0. | 

అక్ష్మీ నివాసస్థానములు 18-11-1 
భంగాన్వను. డనురాజా స్రీయె కమారులం గాంచిన ప్రకారము 18-128. 1 

ఇంద్రుడు భంగాన్వనునకు( గోరినవరంబు లిచ్చి యను గ్రహించుట. 18_18- 83 
ననత్సుజాతుండు నారదున కువదేశించిన త త్వ వకారము 18-04-1 
గరుత్మంతు(డు మునులకు విష్ణుదేవుని మహిమాతిశయంబు సెప్పుట 18_49- 1] 

విష్ణుదేవురు గరుత్మంతున కీవదే?ించినయాత్మ తత్త్య్యవకారమ 18-40. 1 

ఆనుశాసనిక పర్వము - ధ్వతీయాశ్వాసము 

ఆష్టావ్యకుం డనుమునికునూరుని చరితము 19-19 10 

ఉ త్రరదిక యష్టావ్యకుని చిత్తవద్ధి, బగీక్షించుట 18-20. 50 

భీమ్మండు ధర్మరాజునకు; దాన పాతభూతుల తెలం గెజింగించుట 18.20). 1 

దై వపిత్యంబు లగుదానంబులకు బా(త్రభాతుల నిరూవించుట 19_24_49 

నీమ్మ (తు ధర్మరాజునకు( బుణ్యతీర్థ్గ విశేష ంబుల నేణి(గించుట 19-26- | 

అత్రి వముఖమహార్థులు కరతల్పగతుం డైన ఖీమ్మ( జూడవచ్చుట  18-౪7_ ] 
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విషయము 

భీష్ముడు ధర్మరాజునకు గంగ్యావభావంబు చెప్పుట 

వానుదేవనారదనంనాద పకాగము 

వానుదేవ భూదేవి నంవాద [పకారము 

నారదపంచచూడాసంవాదం బనునితిహానము 

దేవశర్మ యను మునినరుభార్య రుచి యనుదాని చరిత్రము 

నీమ్మ(డు ధర్మజునకు గాంధర్వాదివివాహముల తెఅంగెజింగించుట 

భీష్మండు ధర్మజునకు నొరసాదిపు త్ర) భేదంబు తెజంగు సెప్పుట 

చ్యవననముషసంవాదం బనునితిహానము 

చ్యవనకు?కసంవాదం బనునితిహాసము 

చ్యవనుడు తనయోగబలంబున( గుశికునకు నాకోలోకంబు చూవుట 

ఖీష్మండు ధర్మజునకు దానివిశేషముల నెణింగించుట 

భూదానమహిమాభివర్జనము 

నక్ష[తదానమహిమాతిళయనిరూ పణము 

తిలదానవిషయకయమ వాహ్మాణనంవాదము 

నృగచరి[తము 

నృగుండు ఫీకృష్ణువలన; బావవిముక్స (డై పుణ్యలోకమునకు. బోవుట 

గో ప్రభావవిషయకం బగునౌద్దాలకివు త్తంచరిితము 

ఇం(దునకు [బ్రహ్మ చెప్పిన గోదానవిషయక వాక్యములు 

మూలము 

18_27-19 

18-86 | 

18-66. 1 

19_98- 1 

18_40- 1 

1-14- 1 

18_49- 1 

18_50- 1 

18-52 1 

185% 1 

18_92_29 

1861. 1 

18.608. 1 

18687. 1 

18-89 1 

18-69-20 

18_70- | 

18-71 6 

అనుళాననికపర్వము - తృతీయాశ్వాసము 

ధర్మజునకు ఖీమ్మం డను వ్రేయంబిల( జెప్పుట 

బృహన్నతి మాంధాతకు. డెలిపినగోదానవిధి ప్రకారము 

గోవులకు. గపీలత్వంబు సిద్ధించిన ప్రకారము 

వేదవ్యానముని పకునకుం దెలివినగో (పభావ(వకారము 

సుమి[తు( డనుమునిచే బోషింప(బడినగో వుల వభావము 

గోవులు రంతిదేవుయజ్ఞ పకువులై గోలోకంబునకు( బోవుట 

వేదవ్యానముని శుకునకు( జెప్పిన కవిలగో మహానుభావము 

గోశ్రీనంవాదము 

భీష్మం ధర్మజునకు సువర్దదానమహిమాతిశయంబు చెప్పుట 

వనిష్టు(డు పరకరామునకు( జెవ్చిన సువర్ణమహిమము 

భీష్ముడు ధర్మజునకు: వితృపూజావిధానం బెఖింగించుట 
అత్రిమహాముని నిమి కెజింగించిక [శ్రాద్ధ క్రియావిశేష ము 
నవ్పర్ణి వృషాదర్శినంవాదం అనునికతిహానంబు _పకారము 

18_74_i 

18-75- 4 

18-7621 

18.80. 6 

18-120-1 

18-128_98 

13.126. 2 

18-01. 2 

19-88. 6 

1888-40 

18.67. 8 

లి_91. 8 

18-94. 4 

వుట 

95 

(కుంథ) 101 

(2) 108 

(కుంభ) 

(కుంభ) 

(2) 
(4) 

107 

109 

1186 

19 

12l 

126 

182 

185 

187 

102 

18 

178 

181 



విషమయనూ చిక 55 

విషయము మూలము వుట 

వృషాదర్శి వుత్తెంచిన కృత్తి ననస్సఖునిచే మృతి( బౌందుట 18-95-46 208 

ఉహానద్దానవిషయక నూర్య జమదగ్ని సంవాదము 18-97-8 212 
హదున కవళ్యానుష్టేయం బైనధర్మము నిరూవించుట 18_146- 4 (కుంభ) 221 
సర్వవర్ద్ణ సామాన్యధర్మ నిరూవణ।వ్రకారము 18-162-1 (,) 221 
వరాళరముని[ప్రణీత ధర్మ విశేషము 19_153-1 (») 228 
తటాక నిర్మా ఇఫలవిశేషము 18.92. 1 226 

అనుశాసనికవర్యము - చతుర్థాశ్వానము 

ధూపదీవనై వేద్యంబుల ఫలవిశేషము 18-1665. 1 (కుంథ) 285 
భీష్ముడు ధర్మజునకు నహుషుని ధూవదీవదానవిశేషంబు చెప్పట 18-150. 1 (1) 240 
ఇం[ద్రమతంగమహాముని నంవాదము 18-150-11 (1) 244 

భగిరథునకు డ్రహ్మతో నై.ననంవాదవకారము 18-190. 1 (1) gan 

ఉవవాన విధివిశేషము 18.1888 (1) 269 
హరననత్కుమూరనంవాద[వకారము 18-106-5 (,) 264 
ననత్కుమారుండు శివునకు దేహాంతర్గతదై వతములం దెల్పుట 18-187-1 (,) 267 

1? సాంఖ్యయోగంబుతెతెం గెలీంగించుట 18_168- 1 (») వగ! 

అహింసాన్వరూవ నిరూవణము 18-178-8 (,) 282 
మాంసభక్షణ మందలి రుచివిశేషంబు మానుట దుష్మ_రంబని చెప్పుట 19-178_ 7 (») DAR 

వేదవ్యానుండు గీటంబునకు ను త్తమజన్మంబులు గలుగ నన్ముగహించుట 18_180- 1 ( గ్ర 290 

వ్యాసమై త్రేయనంవాదము భీష్మ(తు ధర్మజునకు( జెప్పుట 18162. 1 (౧). 208 

నారదపుండరీక సంవాదం బనువరమే తిహాన ప్రకారము 159-100. 1 (ఎ) 208 

ఫీమ్మడు ధర్మజు(నకు ్రీకృష్ణునిచర్మితంబు సెప్పుట 19.208 1 (1) B02 

ఉమామ హేళ్యరనంవాదం అను నితిహానము 18_£205_ 1 (10) 808 

శివు (డు పార్యతికిం దన శ్నశళానపానతకు( గారణంబు సెప్పుట 18-207- 1 (1) 810 

అను శాసనికపర్వము - వేంచమాళ్యాసము 

శివుడు పార్వతికి నర్ణాక్రమాచారంబు తెలం గెజింగించుట._ 18-126-26(అను-1_15)816 
శివుండు పార్వతికి. దనన్న్వరూపంబు సెప్పుట 18-580-15 (అను.1) 819 

శివు(దు పార్వతికి రాజత్యమహిమాతిశయంబు సెప్పుట 18-అను1_15_875 24 

శివు(డు పార్వతికి వర్ణకర్మ వరిపాకంబులతెజ( గఆఅంగించుట 18-అను1 _15_1626 889! 

శివు(డు పార్వతికి నాయుర్వృద్ధికయంబులకు( గారణంబులు 

నెప్పుట 18-ఆను1-15-2800 841 
వుడు పార్వతికి స్వప్నాదులతె( గెతిగించుట 18.అను1_16-2457 845 
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శివుడు పార్వతికి మానన వాచిక కాయికము లను త్రివిధ 

పావముల( దెల్పుట 18-అను 15.2702 250 

శినుంతు పార్యతికి దానఫలవిశేషంబుల నెణీంగించుట [ఏ.అను!1_ [5-8205 |! 

శివుతు పార్వతికి ధర్మ విశేషంబులతెజం 'గెజింగించుట 18-అను! _౨1౨_8680 960 

శివుడు పార్వతికి సాంఖ్య[పకారంబు దెలువుట 18-అను1!_15-4068 966 

పార్వతి $ీవునకు (బత్మివకాధిర్మంబులతెజ గిజి(గించుక = 888 

పార్వతి శివునకు? దైశిధ్రత కోనర్హ ంబులగు ధర్మంబుఅందెలువుట 13.అను1-16-4808 వి 

భీమ్మండు ఢర్మ జునకు( బర్యపా ప్రీహేతుభూతం లగు జవవిశేషంబు 

చెలువుట 18.అను!_!7_5 879 

విద్దుమంతధ్యానం బవక్యాను వేయం ఐని చెప్పుట 18_ క5_ 4 962 

విష్ణునామపభావంబు రెలువుట 18_186_121 894 

(బాహ్మణపూజానమస్కారంబులు బర మోత్కృష్టంబులని చెవ్వట 13-186- | 8896 

పవనకా ర్రవీర్యార్థుననంవాదము భీమ్మ(తు ధర్మజునకుం జెవ్పట _ 18-107_ 2 897 
పవనుండు గా ర్త్యవీర్యార్డునకు నత్మిపభృతులమహిమ. సెప్పుట _ 18.141! 990 
థీమ్మ(రు ధర్మరాజునకు గృష్టుని ప్రభావం బుపన్యనించుట 18_148- 8 892 
కృష్ణుండు ధర్మరాజునకు |బాహ్మ ణ|వఛావంబు సెప్పుట 18-114- 1 B04 

దుర్వాను(డు కృష్ణుని కనశ్ముద్ధి పరీక్షించి యను గ్రహించిన [పకార ము [8-104-14 995 
. కృష్ణుండు ధర్మజునకు శివునిమహిమ చెప్పుట 18-145 8 898 
కృష్ణుండు ధర్మజునకు శివనామనిర్వచనంబు చెప్పుట 18-126 1 (కుంభ) 400 

భీష్ముండు ధర్మజునకు ధర్మ సూక్ష్మ (పకారంబు సెప్పుట 18-147-10 409 

ఖీమ్మ(డు ధర్మజునకు సాధ్యసాధుజకుల నిరూపించి సెప్పుట 18-148-8 407 
శుధాళుభంబులు పూర్వ జన్మ కృత వుణ్యపావంబు లచే. గల్లునని చెప్పుట 18.140-10 408 

శీమ్మ (డు ధర్మజు నూఅడింది కరివురంబునకు. బంవుట 18. 62. 6 410 
ధర్మజుండు కృష్ణాదుల( దోడొ-_ని ఫీష్మ నియొద్దకు( బోవుట 18-159_ 9 412 
భీమ్మ డు కరీరంబు విడుచుటకు శ్రీకృష్ణుననుజ్జ గొనుట LB. 168_89 414 
ఫీమ్మండు శరీరంబు విడిచి నాకలోకగతుం డగుట 13-158-46 416 
పఠలోకగతుంగై న భీష్మనకు నగ్నినంస్కాారంబు సేయుట 19-154- 8 418 

పుత్రకోకాతురయైన గంగాదేవి కృష్ణారులం గనుగొని దుఃభిచుట 19-154-18 418 
పుత్రమరణదుఃనితయతు గంగను గృష్ట్రద్వైపాయనుం డూఅడించుట 11. [94-28 419 
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బా 

వుదాంధ్రవుహాభారత ము 

ఆనుశాసనికపర్వము - ప్రథమాశ్వాసము 

———0—0—0— 

1 శ్రీమత్కటాడరోది 

సోమసముల్లానవిహితసుస్టిరల కీ 
నూ. గా ఇ 

భూమానందితభ క 

వ్యా మోవావిదూరయు క్ర వారివారనాథా 

చేవా వై శంపాయనుండు జనమేజయున కిట్లనియె నట్లు దివ్యజ్ఞాన 

చేదిప్యమానుండై న 'దేవ్మవతుండు వివరింప వివిధంబులగు ధర్మంబు లాక 

ర్హించి యజాతళ్యతుం డతనికి జనభ _కిక్కోపయామం వాచరించి వినయవిశేవ 

విభూషితుండై. 

అనఘ నాదగుచి త్తమునకు శమంబు గా 

వించుటకై. నీవు వివిధ విశద 

థంగుల6 బరమ కృఫాశేనిరతుండవై 

సకల ధర్మోపచేశములు జేసి 

తిమ్మెయింజెప్ప(గా నించుక 2యేనియు 

శమము లేకున్నది చలముకొని య 

ఈ వర్వమునకు నంస్కృత |ప్రతులన్ని లిలోను “అనుకానన పర్వము" అనియే వ్యవ 

హారము వి, వి, యన్, కార్చి (పతియందు 'అనుకాసని, ఆనుకాననిక, అను రెండు 

వేరును గలవు, నన్నయభట్టు ఆనుకాననికమవియే వాడినాడు 1 - 1 _ 88& 80 

వరిజ్ఞానదేదీవ్యమాననుండై న ఎ శ; పరిజ్ఞానదేదీష్యమానుండై న - ఇ కొన్నిపతులు. 

నద్భకక్తింబణామంబు మదీ శి షస 

సమన్వితుడవై _ ఐ.ఖ గ.వ 2 శేనియ నాకు శమము _మ. వ, న 



శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

'నేకబంధుల వఢియించితి నది యొక్క 

తలయు నీ కలిగిన దారుణత్వ 

మొక్కతలయు నైన యు గకర్మంబులు: 

చిత్తవృత్రిం తిదగిలి యు_త్తలంబు: 

జేయ శాంతి యెట్టు సిద్ధించు మునిమాన 

నీయ యింక నేమిసేయువాండ. 

దుర్యోధనుం డతిలోథంబున నాతో, బంచి కుడువ నొడంబడండ యేనును 

నా్యగవాంబున నతనికిరాజ్యం విచ్చి తొలంగి నిలువను మాయిద్దఅ కతంమిన 

నింత పుక్హైం బశ్చాత్తాపం జెప్పాటనుం | దోవువడ దయ్యెడు. 

= గౌతమీ లుబ్జతో నర్ఫ్ మృత్యూ కాల నంవాదొము;:- 

నం, 18.1.9 

అనవుడు భీషృ్ము( డిట్టులను నాతనితో నకటా వధింపంా 

మనుజుండు గర్త గాండు వినుమా యితివోన మొకండు సెప్పెదన్ 

మనుజవరేణ్య "గౌతమి యనంగ 'శమాన్విత యొక్కభూనుళాం 

గన యురగంబుచే సుతుండు గాలవళత్వము: బొంది యుండ(గన్. 

వగచుచు( జూడ నయ్యరగవల్ల భు రజ్జున( గట్టి ఇచ్చి య 

మ్మగువకుః జూాపిీడినిం దల (మందంగ మోందెదం గోల నొండె ౭0 

డుగ 'నెజగ త్తి (వేనెదం గడుం జెడు గీపొడపాంపపుర్వు నే 

మిగతి వధింతు నంచు నొక మేటికిరాతుండు రోవదీ వుండె, 

"ఉన్నం గని యప్పడంతి యో 

యన్న విడువు భుజగనాథు ననవుడు నతండీ 

పీన్నాతని (పాణంబులు 

గొన్నది యిది దీనియుసులు గొనియెద ననియెన్, 

+దివిరి_ఆ ఈ; గలంగి యుత్తలంబు _ క 

గుణాన్మిత _ ఓ 

నుండ _ ఎ, ఐ, ఖ, గ, మనవ శ. ష, ౨, దీనితల _ కొన్ని (ప్రతులు, 

ఉన్నంగని వడతుక యోయన్న _ ఆ క,మ.వ,వీ, కష 



ఆనుశాననికపర్వము_[పపథమాశ్వానము తి 

8. వ, అనిన నక్కోమలి యక్కిరాతుం జూచి, 

9, క _ విధివశమున వచ్చినకీ 

డధములు గొనియాడి “వెడగులై. విపులథవాం 

బుధి మును(గుదురు మునుంగరు 

సధర్మ్ములగు నుత్తములు 2 వశాంతి( జులుకనై 

10, వ. అదియునుం గాక, 

11, క,  ఈపాము; జంవ (బదుకునె 

నా పుతుండు నిడువు మద్దునక నావుడు వా? 

డీ !పేదమాట లెల్లను 

గోపవివళు(డై న నాకు గోలువవు ముగా. 

12. ఉ, కావున నెట్టు. జంపుదున కాని భుజంగముం బోవ!నీను జూ 

నావుడు నింతి యర్థునక నామము నీ కవదాతభంగికిం 

గానలజే మహీనురులు గా దనుచొప్పునం దత్సహోయులుం 

బోవరు గాచె యేల నినుబో(టికిం [గూరత నాదునన్ని ధిన్ 

లైకా 18, హింసకు నొడయిడ నే నెట్టు ననవుడు 

జనబాధకములై న జంతువులను 

జంపిన వాపంబు నమకూర దని పల్కె 

బోయ వట్టినరిపు. బొరిగొనంగ 

వల దని చెప్పె నవ్వనిత వాం డహిం 'దెగ6 
జూచి జనంబులం గాచుటు అదె 

వృ।తుం జంపం డె రేవనిథు(డు యజ్ఞ 

ధ్వంసనము నేయండే ఫా లనయను( డట్ల 

9. 1. వెడగులై_ ఓక గంజ,ట.మ వీ, క, వ, న, వికలులై _ ఓ; (వేగురై _వా, 
2, [ఫళాంతింజులుకన్ - న, 

11. 1, పెడ మాటలు వినగా - కొన్ని (ప్రతులు, 

19. 1. నీంజుమీ _ అ, క, థి (వ్యలి రేకార్డక (వఠీకి కలదా?) 

18, 1, వధియింప వావంబు వచ్చునే యని _ శ, ష, కొన్ని వ్రతులు. 8, జనదని _ కొన్ని 

(నేతులు 8. టరుదె _ క, ష. కొన్ని ప్రతులు 



14 క 

16. 

18. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

థీమదాంగధ్రమహా భారతము 

"రావె ధర్మువు హింసలు నీవు దీని 

కియ్యకొను మని తఆిమె న శైంత దణిమి 

నను దయావతియైన యన్నాతి ఫాప 

మునకు. జొరదయ్యి బోయ కిట్లనియె. బాము. 

వ నేమి తప్పు సేపితిం 

గానవు నెజి నీవు కెన్సగా మృత్యుపరా 

ధీనత కాలుని: గఅచితి6 

గాని వినుము లేవు రోమకామాదు అెదన్, 

అనుటయు నతండు, 

విను మృత్యువునకు: లేగుసా 

ధనమ వగుటం జేసి నిన్ను దండింపంగా 6 

జను ననవుడు.6 గుమ్మరికో 

లను సాళెం భోలితిం దలచి చూడు మెడ్. 

ఈ|కియ నావకం బగునే యని పల్కినం జామున కర్ళునకుం డిట్లనియె. 

పఏయువా.డుండ న మ్యేమిసేయు ననక 

యోపి తళ్టండనము నేంత పాప మండె 

యవ్వశేం ఖఇంపం గజతు గాశేమి కూరకు 

నిన్ను గిటడంించిన నింద రాదు. 

అదియు: గాక విశేషించి యరయ బుద్ది 

గలుగునట్టి సాధనములు గా మీరు 

మృత్యువున కట్టు గావున మెలంగ మిడుక 

నీక పొరిగొనవలయు మి "మ్మైల్హభంగి- 

అనిన విని బోయకు భుజగం లిట్లనియె. 

బుద్ది గల్లు సాధనములపో వావిన్సు 

లరసి వేల్తురు బుక్విజు లాఫలంది 

[16 

4. గాన నిట్టివి హింనలుగావు _ శ. ష 

1. మెదన్ _ కొన్ని [పతులు 



జడి, 

28, 

వో, 

2గ, 

26, 

27. 

క, 

ఆనుశాసననికవర్ణము_ప్రథమాళ్వ్యానము 

గాంచు నధ్వరక_ర్తయ కాక వారి 

శేమి పని యనంగా మృత్యు వేంగుదెంచె, 

చనుటెంచి పొమునకు ని 

టను నిను సే. గోరి పనిచినట్టుల నన్నుం 
రా లు 

బనిచెం గాలుం డీచా 

వున కీవును నేను హేతువులుగా మనఘా, 

ఇనళశిపావక 'భూమిగ 

గనజలపవనాది వస్తు జిగత్రులెల్లను గా 

లునియఅచేతి వనినం ద 

క్కినపని నెప్పంగ నేటికినీ భుజ గేందా, 

విను మిట్లగు 'ేర్పడ నెఆిం 

గిన నావై నిడుదు 'వెట్టు కిల్చిషముం గా 

లుని చెయిది నన్ను దూజిన 

నిను రూజుట శయుఅ'డె నాదునిర్మాణమునన్ 

అనిన భుజగ మిట్టులను నీవలన నేను 

గుణము సెస్ప దోషగణన సేయ 

నన్ను6 బనిఇె నంటి నామీందిదోవంబు6 

ఇాపికొనుట నాకుం తాడి గాచి, 

విను మటు కాలుని చెస నై 

నను దోషము కలిమి లేమి !నా కాడంగా( 

బని యేమి దోవగతిచిం 

తనభాషణములకు శేను దగుదుని యనమఘా, 

అని వలికి పాము బోయమొగంబు సూచి. 

28. 

24. 

వర్ 

28, 

ధరణి గగన _ మ, శ, 2 గణమెల్డను - క, వ, వీ కక. 

యరుదె _ వెక్కు [పతులు 

శః పద్యము తరువాత ఉ మ, వీ, ష. |వతులలో 'అనిన మృత్యువు పామున కిట్ట 

నియ అను వచనము కలదు 

నాకారయగా _ అ, ఈ, 



8 త్రీమదాంధ్రమహా భారతము 

26. క. వింశు మృత్యువుమాటలు 

గంయే నామీద దప్పు గలిగించెద వి 

ట్లంటం గట్టం దగునే 

యంటకు నగి బోయ యిట్టు అనియె నశేందా 

20.5. నీవును మృత్యువు. వాపస 

మాదేశితమతుల 'రొఅగ నాడినయంతం 

భోవునె మీవై దోషము 

లే వెజతునె యిట్టు అనినయింతన మీకున్, 

80. వ, అనిన మృత్యువునుం బామును, 

81.5, ఘను(డగు కాలునివకమునం 

జనియెడు మా కరయ దోషకంగతి గలచే 

యనునెడం గాలుం డచటికిం 

జనుబెంచెం [టీకి ధర్శసంకయ ముడుపన్, 

82, వ చనుడెంచి యర్జునకు నాలోకించి 

88, క. పామును మృత్యువు నేనును 

గా మీదారకుని మృతికిం గారణ మీతం 

'జేమేం గర్మము6 చజేసెం 

చా మృతి బొందించె నదియ తలకొని యితనిన్. 

84, క. విను కర్మం బీొనరించును 

జననము మరంంబు నదియ సౌఖ్యము దుఃఖం 

బును గావించుం దనచే 

సినదోనం బడకపోవ శివునకు వశమే. 

లీక్, వ. అని చెప్పి. 

28. 1. వలన దప్పు - ఉ, ఎ, జౌ, ఖ, గ,జ వ 

26 1. లుదొరగ నాడిన _ అ, ఈ ఐ ఖ; లుదొలగ నాడిన _ ఎ. గ. వ 

88. 1. బాలకుని _ పెక్టు (ప్రతులు, 



శ6, 

BT. 

80, 

89, 

40, 

41. 

శీలి, 

ఆనుకాననికవర్వము.[వథమాళ్వానము 

కావున నిందలు నుడుగుం 

డీవాదం బనుడు బోయ కిట్లను ధరణీ 

'దేవాంగన దనయెొజుకయు 

'దేవాలాపములు నొక్కకెరువై "యున్నన్, 

ఇట్టవనట6 బొందునట్టిపాపముసేసి 

"వనిత లిట్ల యగుదు రనఘ యివ్వి 

ధంబు మరణ మొంద6 దగుకిల్బివంబున 

జూలురిట్ల 2షప్రోద్రు శీల కికలంగ. 

అని వెండియు 

సకలజనంబులు( గర్భము 

నకు ననుగుణామెన ఆరువునం బోదురు దీ 

నికి రోవ విషాదము లే 

టికి విడువుము పాము సంఘటింపుము శమమున్. 

అన విని తెలిసి విడిచె న 

ర్హునకుండు భుజగము నపా_స్తరోషుం డగుచుం 

జని ౫లమి౬ తొంది కాలుం 

డును మృత్యువు. గావునను విడువు మీవడలున్ , 

శారు దురోన్టధనుండు నీవు6 “గారణములు 

నాంధవుల రరమరణ సం|పొ_ి కనఘ 

వారు దమతను గర్మముల్ గారణములు 

గాంగ నిట్లయి శేల శోకంబు నీకు, 

'గౌతమీలుష్టక భుజంగమృత్యుకాల నంవాదం ను నియ్యితివోసంబు 

శాశ్చర్యంబు మనంబునం బట్టుకొలిపి యాపుట్టిన కొలంకం జ2దొలంగ జడిసి 

96, 

87. 

bl, 

42, _— eR 

యుండన్ _ వీ. శ ష కొన్ని ప్రతులు, 
యతివలీట్ల-మ, శ,ష యవని నిట్ట_గ 2, యగుదురేల - న శి. వగవ _ఓజుద 

కారణంబు - పెక్ష (పతులు, 

బగు నీయితి _ అ, ఆ, క, ఖగ, ల వీవీ, గంబెట్టి - ఆ, మ, వీ, శోష 



థీమదాం[ధమహాధారతము 

శమంబున సుఖివి గమ్మనినం ాంచేయా[గజుండు సంతసిల్లి శాంతనవునిళో 

నిటనియెు 
౧ 

= అగి) దోధుండు నురరాన యను కవ్తూతను ఎవివావొంబు నేనీకొనుతు 3 A) లో 5 

వళి, చ, 

శశీ, మ, 

45, కో 

46. క. 

47. వ, 

నం. 18_2_12 

అనఘ గృ వాస్థధర్మమునయందు జరించీ నరుండు మృత్యు సం 

జనితథయంలు వాపికొనం జాలునొ చాల(దో యన్న నాసరి 

_త్తనయుండు చానికిం దగువిధంబు దిరం బగు నేని, జాలు న 

య్యను *వొడగూడునట్టి యితివోనము విన్ను నరేంద్ర చెన్పెదన్. 

మనువంశంబున( బుట్టి సర్వజనతా మందారమై నేల య 

ల్లను చాలించి జగ త్త యీ | వణుతలీలం లొల్బె దుర|ోధనుం 

డను రా జవ్విభునొప్పు నర్మదకుం గామావేశముం శేసినన్ 

వనిశారూవము దాల్చి పొంది నతనిన్ వై దగ్శ్య వాద్యంబుగన్, 

ఆరమణికి నతనికిం గ 

న్యారత్నం బుద్భవించె నమరవురం థ్రీ 

(శ్రీ రామణీంయకము ని 

స్వారంది గునట్టు గాంగ జగలీనాథా. 

విను దానికిం జరు సుద 

ర్భన యన్న రనాయకుండు నం|పీతిమెయిం 

అనిచి తన యగ్నివో|త్రం 

L క బున వరిచర్యలకు( బనిచె బుజ్జి *న మొప్పన్, 

వనిచిన నప్వొలంతి యప్పనులవెంట మెలంగుచుంజె నట్టియెడ, 

శతి 1. 

46, 1, 

వొనగూడునట్టి ఓ వ 

వమొప్చన్ _ మ, వ వీ, శ ష. నః నములతోన్ _ వా, కొన్ని (ప్రతులు. 



48. సీ. 

49. వ, 

అనుళాననికవర్యము_ప్రథమాక్యానము 9 

కేఅర్చించునప్పు డయ్యంగన కెంగేలి 

జిగిసౌంపు చిత్తంబు దిగిచికొనంగ 

నరసి కన్గొనునప్పు డయ్యింతికనుంగవ 

పొలపంబు రాగంబు వొదల(జీయ 

నన్య్యుల6 బని బంచునప్పు డమ్ముద్దియ 

పలుకులశీపు గోర్కుల6 క గెరల్బ 

నల్లన *యూందెడునస్పు డక్కొమ్మవా 

"తెఅళాపి ఛై_ర్భంబు (దిష్పుకొలువ 

మకుండు దోడోడం దేంకువమాలి కదిసి 

తూపుగముల (కొవ్వాండిమి నూవ నంత 

కంత కగ్గల మగువలవంత. దూలి 

పోయె. బావకు డేమి సెప్పుదు నలేంద. 

ఇట్లు మదనాగ్ని నుదిలకొని యగ్ని దేవుం డక్కాంతతో. 'నేకాంశంబున 

నిట్లనియె. 

చిగురుటాకుల గాసిశేయు నీయడుగుల 

చెలువంబు నూడ్కులం జేర్చికొనియె 

మాళేడుపండులగా రాము సెఅచునీ 

యెలచన్ను (గవ వేడుకల బొనళ్చి 

నునుందివం జీరికం గొనిన నీ మెందివ 
మురిపంబు ఉెందంబు మకులకొలిమె 

చెఅచందురుని సిగ్గువలు పంగ, జాలు నీ 

'నెమ్మోము దాలిమి వమ్ముసేసె 

48, 1, ఇచ్చట తిక్కన సోమయాజి చేసిన నురర్శనా సౌందర్య వర్ణనకు మూలము చిత్ర 

కాలా [పతియందు లేదు. అచ్చట మిక్కిలి సంగహముగ ఈ వృతాంతము చెప 

బడినది.“తామగ్నిశ్చకమే సాశా [దాజక్షన్ల్యాం సుదర్శనామ్” 18_28-21. భండార్ల రు 

(పతియందును నిప్టీ యున్నది కాని కుంభకోణ [పతియందు అగ్నిదేవుడు సుదర్శనా 

సౌందర్యవర్హనమును విపులముగా చేని నట్టున్నది. 18.2.2, నుండి 8! వరకు 

శ్లోకములు, ఏ, ఏ, యస్ శాస్త్రీ పతియందును ఈ ఫఘృట్టము వెంపుదలతో నున్నటి. 

2, దెరల్ప_ఊ, ఐ జౌ.ఖ చ, నతి. యాడెడు నప్పుడు _ ఆ ఆ ఈ, ఊ, ఎ, 

ఏ, గ, చ మ,ల వీ శ మవ, 



9) 

bl. క 

52. న, 

రల. ఊఉ. 

క్కీ వం 

55. శే 

55. కా 

భ్రీమదాం[ధమపహాభారతము 

నాతి నీకు నై వెక్కుబన్నములు వడితి 

నంగజునిచేత నల్లభ వగుము నాకు 

నావుడును సిగ్గుగరిరి యాననము వాంచి 

యల(ణతియెలు(గున నిట్లను శాలతాంగి, 

కులకన్యకలకు 'చేడుకం 

రల'వీడులం బరులతోడితగుమాటలకుం 

డలకొన( దగునే గురుజన 

ముల కా కోతె అగువారు వురుషార్థనిధీ 

అగిన విని వుఎఎవవాుం డట్ట కాక యనియె నానమయంఖజఎన. 

ఆవకవాయకుం డొకమవోధ్వర మెంతయు వేడు జేయ 6గాం 

బూ మహీరురావలికిం బూజి లొనర్పంగ6ం దాను (బూన్మాణుం 

EU నయ మారరా ననలంం డశాతనిపాలికి వచ్చి నాకు నీ శ 

uh 

అవ్విభుండు. 

అన్యవర్హుండు దీనుం డీయనకు కేనెట్టు 

గూంతు నీవచ్చు నని మదిం గుత్స వుట్టి 

యీండ ప్రార్థన మఫల మె యేంగి యజ 
అ, ర్ల డ్ 

నమయమున నగ్ని దనమూ్తి నంవారించె. 

కిని యజనపతి బుత్వీజు 
జ 

ఇను దొనును వెఅంగువడ్తి విలోపము చాటి 

'లనొకో కర్శగతుల నని 
౧m 

మనమున నూహించి భవ్యమంతముఖ1రుళై - 
న్్. 

వీళ్ళోన నరుల తోడి నస్క వీళ్ళను వరునితోడి _ ఇ త, ఏ, ఓ. ల; విరుల _ శో 

గూకు నెట్టు లీవచ్చునని మది యెరగించి _ ఈ మ, ల, వష. 
కకై _ వీ శవ పెక్కు (వళులు, రుడై _ వా, చూడు, బాల _ 

నప నీదుపు, త్రి గృవయేక్పడ దానము గాంగ నావుడున్, 

నిండ్రను 

[కయ _ 120 



5వ, 

508, శే, 

రల. వ, 

60.5, 

61, వా 

62, ఆ, 

688, వ, 

64, క, 

65. వ, 

ఆనుశాననికపర్యము_[వథమాక్యానము il 

పావకునిం |బస్తుతించు చుండ నట్లేవుం డాభూరేవతలకు నల్లన తనతెఅం 

"గజింగిందిన 

వార లాన్ఫపుతో. జెప్న గారవంబు 

సంతసము( దలకోొనంగ నయ్యింతి6 బెండ్లి 

చేసె విప్రకుమారుడై చెన్ను మెజిసి 

యగ్ని వరియించె నచ్చెరువంద బనులు 

ఇట్లు సుదర్శనావివావోత్సవం _ బనుభవించి విథావనుందు. విభ్యాపథాస 

మానుండగుచు హుతంబులు పర్మీగహింప దురోళ్రధనుయాగంబును నుప 

యాగం శై చెల్లె బదంవడి, 

అనలునకు సుదద్శనకును 

జనియించె నుదా త్తగుణవిళశాలుండు సుద 

రృననామగేయు( డాన్ఫవ్సం 

డనూనధర్శ మ.న6 దాల్చే నవనీభరమున్. 

అవమయంబున, 

ఆశని కోఘవంఠతు( డనువా(డు కీజనియించె 

నుదితయకు:డు వాని కోఘురథుండు 

నోఘవతియు ననంగ నుదయించి ర్యయో్యోఘ 

వళికి నావిభుందు వరుని నరసి. 

ఒరుల మెచ్చక. 

ఆలేమ నుదర్శనునకు 

నాలిం గా నిచ్చె నద్దవాననందను డున్ 

లోలత గైకొని పరిణయ 

శీలి నడపి వినులబుద్ది గృతనిళ్చంయయు౯ . 

గృవా స్థధర్మానుష్యానంబునన మృత్యువు జయింతు నని దోతిజ్ఞ చేసి 

'యోఘవతియునుం చానును గురు మేత్రంబునకుం జని యందు రమణీయ 

62. 1, అధి వుడోమ ఎ న 2. ఎద్రథవించె_ మ, ల. శో, వ, కొన్ని (ప్రతులు, 



1a 

88, తె. 

87, 

88. 

69. 

70, 

శ్రీమదాంధ్రమహా భారతము 

డ్రదేళంబున విశాల మగువర్ష శాల కావించుకొని యుండె నట్టియెడ 

ను గ్రలనాగతో నతం డిట్లనియె. 

అతిథి బూజించు వేడ్క నా కగ్గలంబు 

వెలది నీవుశు ననుకూలవృ త్తి. దాల్చి 

సొాలయ కవ్వని నడపంగా వలయుం బూని 

యే నిచట నున్న యప్పుడు లేనియపుడు, 

అతిథిజనులు దమతమవాం 

ఛితము లనుభవించునట్టు నేయం గనినం 

గృతకృత్యతం బొంద గ్భవా 

పతియును గృహిణియును *ధర్మభారమువలనన్ ' 

అతిథి నినుం !గోశెశేనియు 

వీమతి( గింకిరిపడక యోలమాసగొనక నీ 

వతనికీ( (బియంబు సల్చుము 

నతికిం బతివనుపు సేయం జను కినెల్ల దియున్. 

= నుడర్భనులింటోత ధర్భాదోవత యతథియై వచ్చుట :- 
నం 18.2_48 

అని యూంది చెప్పి యుకనాం 

డనఘ యతం *ేడిధ్మములకు నటవీస్థలికిం 

జనినయెడ నతిథి యొక్కండు 

సనుజెంచిన నాననాదికంభావనలద్, 

అతివినయంబున నమ్మా 

నితుం జీయంగ నాలళాంగి 'నెమ్మోమున( జూ 

87. 

శకి, వు 

కర్మభా (ర వము వలనన్ _ అ, ఆ ఇ ఈ, శ,షున కొన్ని ప్రతులు, 

వచ్చి వేడిన మతిగింకిరి _ ఆనం వి, ఇచ్చట అఖండ యతి కాన్చించుచున్నది ఈ 
(వయోగము అఖండ యతిని అంగీకరించు వారికిని నిరాకరించు వారికిని వివాదాన్ప 

మైనది అవ్పకవి యీ పద్యమును దేశ్యనిత్య నమాన విశ్రాంతికి ఉదాహరణముగా 
పేర్కొనెను 9-266 అ, క ని, నెల్లెడలన్ - కొన్ని |వతులు 

డింధ నార్థము = శ, ష; డింధనములకు _ కొన్ని [ఫతులు, 



71. వ, 

72, క, 

74. క. 

75, ఆ, 

76 సీ, 
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వతండు నిలిపి కామాతుర 

మతి నె తిం | వీయ మొనర్పు మానిని నాకున్. 

గృవాస్థ్రధర్మ[పకారంబు నీయెటుంగని యదియే యని పలికిన నస్పరమ 

సత్మివత "వేజొండు చెఅంగుల నభ్యర్థనీయంబు అయినవన్తువు లుపన్యసిం 

చిన నతం డవి యెవ్వియు నొల్ల ననుటయు. 

సతి దనవతివచనం బులు 

మతి( జొనుపుం చెంపు మాను మాన 'వెజచున 

య్యతిథి పనుపు సేయక (తో 

చుతలం పలవఅుచు6 జేయ జూచుం దలరున్, 

ఇట్టు లురియాడుచి ల్లంబు నెట్టశేని 

నాథుచెప్పినధర్శ్మంబునకు( జొరంగ 

నూలుకొల్సి నిర్ణయమునం గీలుకొన్న 
రా 

లజ్జ వేంగునంబోలె (వాలంగ మోము. 
ణి 

"టవ యొడంబాటుమాటం 

బణివోయినగొంకుతోడ (వావ్మాణ గొని క 

కేన్మయిం గగునెడకు నరిగె న 

_త్తజి వచ్చె సుదర్శనుండు ధరణీనాశా, 

వచ్చి పగ్గశాలవాకిట నిల్చి య 

_త్తన్విం విక్ళె నతిథి దాని నల్ల 

నూర కుండు నునియె నువిదయు భూనుర 

ఇావఖీతి నెలుగు నూపకుండె, 

చేరని వల మాలు బిలిచి యోయనుట లే ' 

కున్న నయి్యింటిలో గన్ను వజపి 

వలి థం గానక వహ్నితనూ బాండు 

దల( కొంది (వేనుడిపలుకు నలుక 

T4. 1, న్మరువగు _ కొన్నిప్రరులు, 
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TT. 

76. 

TD. ఆ, 

80, 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

నతని నుద్దేశించి యతిథి నా కాతిథ్య 

మొనరించుచున్నది ననిత నీవు 

గృవాధర్మవిదుండవు కినియకు మయ్య]మ 

మ్మను(డు నప్పరమవుణ్యాతకుండు 

నీదుకతమున నేను సమో్శుదమగ్న 

మాననుఃడ నైతి నతిథులు మహితపూజ 

నములు గా. చినగ్బహములు విమలతరము 

లండు బుధు లింత యయణుంగుదు నట్ల నడతు 

అని పలికి ఇెండియు, 

నావచనంబుకేనట్టుల మనంబును దీనికి సాథు లుర్వియుం 

చావకుండున్ జలంలును నభంభును వాయువు జం దనూర్వ్యులున్ 

నావుడు |మై*సె నాకోసమునన్ విశదంబుగ దివ్యవాణి సం 

భావితు. డీత( డీవిభునిపల్కు నిజం బని కౌర వేళ్వళా 

అప్పు డతిధి [పీతి నతనిసన్నిధి కేంగు 

చెంచి దుర్ని రీక్యు'లేజ మడరం 

దనదుమూర్ణి యధికతరసమున్న తిం బొలు 

"వెన(గ నిల్సి యతని కిట్టు లనియె, 

ధర్మదేవత నేను దగ నీదుచి_త్తంబు 

నారయ వచ్చితి ననఘ నీవు 

నిశ్చల|[వతు(డవు నీ ప్రతిజ్ఞ కు వోని 

గలిగిన దెగంజూడం దలంచి తిరుగు 

"వెనువెంట మృత్యువు విను జయించితి దాని. 

గామరోషాదివికారపహిత 

ముగ నంతరంగంబు మున్న గెల్బితి భవ 

త్పతియు బవిత యన్థలిత చరిత 

78. i. 

78. 1 

నుమ్మను(డు _ వా (1968) 2 గావించు _ గ. మ, వ, వీ. ళ వ, కొన్ని [ప్రతులు 
నత్యము శ 



81, 

82, 

88. 

84. 

Bb. 

58. 

8, 
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యొడలితోడ నీకు నూర్ధ్వలోక మునకు 

నరుగ వచ్చు నెప్పు డరుగుతలంపు 

దోంచె నవ్వు 1ేడిదియుం దోడిద యె (పీతి 

నరుగుదెంచు ననియె( గురువశేణ్య, 

అని వెండియు 

నరవర పొల్పు నోఘవతి నా నదియె జనపావనాకృతిం 

బరమతపంబులోనిసగపాలను నియ్యమ యున్న సామున 

'న్వెరవునం దొంటిమై నిలిచి నీకు దగం బరిచర్య సేయు ని 

చ్చరితము మీకు నిర్మలయకంబు నొనర్చుట శే నొనర్చితిన్, 

అని చెప్పి 1ధర్ముండు ధనళవా, నవా నంబు పూనిన మాననీయరథంబునం 

జనియె నోఘవతి యబ్లేవునిచెప్పినట్ల వరర్తిల్లై నుదర్శనుండు బరమసంతోవ, 

భరితుండయ్యెం ల ండవాగశా నీమనంబున నెకొొ-ణుపు మిక్కొథయి 

(పాయంబు. 

అతిథిపూజ6 గడచినట్లిధగ్నువు గ్భవా 

న్టులకు నొండు లేమి చెలుపు చున్న 

యది సమ_న్హకిల్సిపాపవా మీయితీ 

వోస మిచ్చు నెల్ల యభిమశములు, 

అనిన వితామహుతో న 

జ్ఞైనపతి (బావ్మాణ్య మవులజాతులు మూంటన్ 

జనియించేన వానికి దొర 

కొనునొకొ యశివిమలకర్మ గుణ 'యోగమునన్ . 

అని యడిగిన నతం డతని కిట్లనియె, 

(వావ్మాణత్వంబు గడు దుర్గ భం బనేక 

జన్మముల. భొంది తిరుగంగ సంభవించి 

నపుడు గనునది యున్న త మైనయప్చ 

దంబు విను మెలీ(గించెద దానిఇఅ(గు. 

80, 

B8. 

డింతి తోడిదియై _ మ, వీ కశష న 

ధర్మదేవత మువీ శ 



18 శ్రీమదాం(ధమహా భారతము 

ఎల్ ఉం/దభమళంగోనంనాదొం విణునితివోన్మవకారమయు = 

నం. 19_9_8 (కుంభ) 

68. వ. అది యిం దమతంగసంవాదం బనునితివోనం చాకర్ణించిన నెటుంగ నగుం 

గావున నక్కీథ యుపన్యసించెద నొక్క.వి[పునికొడుకు మతంగుం డనువాండు 

యబ్ఞార్థంలై నపనికిం దం|డిపనుపునం బోయి 
దారు 

69, క. మదమున॥! జెలుచన యొకగా 

డిదకొదమం గోల గొని యడిచె నడిచిన 1నా 

వ్వొదవి తనతల్టి ౬ కేరంగ 

నది సని న న్నీతం డడిచె నని చెప్పుటయున్, 

90, వ. ఆగార్డథి దనకొదమతో వీ;డు చండాలుండు (వచండవ్వభావుండు. గాకుం 

డునే యనినం బూర్వజన్మకర్భువిశేషంబునం _ దిర్యగ్గాతిభామోవిదుం. డగుట 

నవ్వి(పప్వుతుం డప్పల్కులు విని యిది దూషణాభాషణంబు గాదు నిరూపణా 

లాపంకై యున్నది యట్లు గావున మాలతనంబు గలుగ చేర్చు నని నిశ్చ 

యించి యగ్గాండిదకడకుం బోయి, 

01. క. తనకుం జండాలత వ 

చ్చినకారణ మడిగి దానిచేతం గంద 

ర్పునిచెయిది మంగలికి నిజ 

జననికిం బొం దగుట విని విషాదముతోడన్. 

92. వ, తనపోయెడువనికిం భోవక మరలి సదనంబునకుం జని జనకున కళ్ళె అం 

గౌల్ల నెణీంగించి యతనితో శూ దఖీజంబున డ్రావ్మాణియందు జన్మించిన 

వాడు చండాలుం డగుటకు సండియం జేమి గార్డథి శావజాత గా నోపు, 

నది యున్న రూప సలి (తావ్మాణ్యాంబు దవంబున సంపాదించెదం గాక 

యని "పల్కి. వీడ్కొని వనంబునకుం బోయి. 

98. క. పరమతవ మాచరింవ(గ 

సురపతి వొడచూపి యడుగు సువ్రత నీకు 

89.1 నొప్పొదవి - కొన్ని (వకులు, ఇత్వనంధి 

02. 1, చెప్పి _ కొన్ని ్మవతులు, 



04, చ 

905. వ. 

96. ౩. 

97, వ, 

98. క. 
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వర మిఇ్చెద ననిన ధరా 

నురత్వ మి మ్మనియె నతండు మది మద మొదవన్, 

అనవుడు (యాహ్మణత్వము మవా త్య మెజటుంగవ యన్యజాతి కం 

దునె యది యొండు వేడు మది దోంచిన మే లనియుకా బలారి వా 

డనితర సాధ్య మైనతప మస్థలితంబుగ( చేయు చుంజెదం 

జనుము మవోత్మ నీ వనిన సస్మితుండ్రై యతః డేలో చేంగినన్. 

మతంగుం జేకపాదంబున నూ శేండ్లు తపంలు సేసిన నిందుండు |గమ్మణ 

వచ్చి. 

వను వల దని చెప్పిన మాన వెటు 

పరముదుర్ల్న భపద మాసపడి కరంబు 

మేలితప మాచరించె చండాలు. డిట్టి 

దాన నశియించు నిది నీకు: దగదు విడువు, 

విను మి శ్రౌఅంగుతవంబునకుం బదిమడుంగులు సేసి చండాలుండు శూదుం 

డగు నూలుమడుంగు లనుస్టించి శూ దుండు వై ళ్యుండగు 'వేయిముడుంగు 

లాచరించి వై శ్యుండు ఈ త్రియుం డగు నప్పుణాగ్థచరణంబునకుం బదివేలు 

మడుంగులు నిర్వ ర్లించి క త్రి యుండు దుర్భాహ్మాణుం డగు నానియ 

మంబునకు లకమడుంగులు సల్చి ళమదవుసత్యాహింనల నమాత్సర్యంబున 

నార్య బావ్మాావాదయం బులు నదయంబులు గా పించి దుర్భాహుయిండు 

నద్చా 9ివ్మాణుం డగు నిట్లు |చావ్మాగ్యాం బలంతులం బడయవచ్చునే పడ 

సియు నది సెడకుండ నడవ శక్యం బగునే య 'నేకజన్మంబుల నొకప్బుడు 

(శావ్మీణజన్సంబు నొందియుం గొందజు ధనవాంభావిషయ లౌ ల్యాదులం 

దదాచారంబు దిగ విడిచి చెడుదు రిట్లిమహాపదంబు గోరి నిన్ను నీవ యేల 

వినాశంబు నొందించుకొనియెద వీత పోనిష్ట సౌలించి తగునది యొక్క 

వరంబు వేడు మనియె ననిన వాం డూరు కున్న చాఖండలుం డరిగే 

"వెండియు 

అంగుష మొకటి మోపి ను 

తంగుడు నూజేంట్లు సేసెం దపము నియతిమై 

లొనర్చి - అ అ ఇ. ఈ, గ, ట, జ, వలి, ణ్యంబు నొందియు _ న 



18 భ్రీమదాం[ధమహాథభారతీము 

నంగము!తో అన్ఫులతో 

సంగతముగం దోప వెక్కసముగా నరముల్. 

80. ఆ, ఇట్లు వేసి శకి యెల్లను గడచన్న 

నతండు నేల (వాళి నతిరయనమున 

వచ్చి యమర? బట్టి వాసవు( డక్కట 

నీకుం ఇెప్పనయ్య నెమ్మి నేను, 

100. వ, త త్రి) యాదులచేశనుం బట్టు వడని(బావ్మాణశార్లూలంబుతోడి మేలంబు 

దక్కుము నీకు నొక్కావరం లిచ్చెదం గ్రైకొను మని పల్కుటయు నతం 

డొడంబడినం బరమాదరంబున, 

201. ఆ. చండదేవుం డన బ్రళన్తి వహించి సు 

త్తు పూజనంబు నేయ గామ 

రూవధారి వె నిరూపవింప వివాగభా 

వంబు గరి (వముదవ రి వగుమ గ 

102. క, అని వర మిచ్చి మహేంద్రుడు 

సనియె ననిన విని యజాతళతుండు గాంగే 

యునితో (ద్రాహ్మణ్యము వెఅ 

జనులకు బొందంగ ని ట్లళక్యం జేనిన్ , 

=: బిక్రూయి (తున (నొవ్యొత్రాందు తల్ లిగినతౌఅంగు = 

నం, 18-81 

108, వ, విశ్వామి తుం జెట్లు వొందె న_త్తెజం గెటింగింపవే యని యడిగిన నన్నర 

దేవునకు 'దేవవతుం డిట్లనియె, 

104. సీ. జాహ్నవీ కేవికి జనకు(డై వెలసిన 

జహ్ను నీకులమున సంభవించె 

గాధి సె (బకటభూకాం తుండాతనిపుత్తి 

యగుసత్యవతి దన కాలి; గాంగ్ 

93. 1. లోనన్టులతో _ అ, ఆ, ఈ, మవీ షన 

100. 1. ణ్యం ఐసాధ్యంబు, [బాహ్మణ్యంబను కార్టూలముతోడి - మ, వీ, క, ష 



105, క, 

ఆనుకాననికపర్వము.వథమాక్వానము 10 

నిమ్మని యరించె నమ్మహీళ్వరు బుచీ 

కుం డనుముని భృగుకులవ లేణ్యుం 

డతని కీ నొల్ల కప్పతి దనకూ (తున 

కుంకువగా 6 ఇప్పె నొక్కాకర్ష 

మసితమై తెలుపాశెడువారులు వేయి 

మానియె థార్గవుండు 'జేరం బూని వరుణుః 

గానం జని యవ్విధముమోటకనముల వేయా 

నాతీం డిచ్చుట కొడంబడి యతనితోడ 

నీవలసినవ్పు డట్టిహ 

యావలి (పభవించు నెచటనై న ననవుడున్ 

దీవించి యరిగి యమ్ముని 

'జేవతటినియు త్తరంపుందిరమున. దగన్ 

106. వ నియతుండై తలం దినతత్హ అంబ గాధిచెప్పినచందం బగుగుజ్టంబులు చేయునుం 

107, తే, 

108. వ, 

బుడమి పొలిచి నిలిచె దానం గన్యాకుబ్బ్దంబున కనతిదూరం బగు త్మత్చదేళం 

బళ్వతీర్థం 1బనం బర నమ్మునికుమారుం డత్తురంగంబుల నిచ్చిన నచ్చెరు 

వును సంతోవముబును శావథ యంబు'ను వాదయంబున ముప్పిరిగొనం దన 

ప్పుత్మికి నుంకువగా నియ్యకొని, 

గాధి యమ్మునిపుత్తు ) శీఘమున 'బెండ్రి 

సేసె నిట్టు వరించి బు చీకు డధిక 

సమ్ముదమున గృవాస్థ్రధర్మమ్ము నడపు 

చుండి సంతానకాంతు నయ్యువిదతో డ, 

నీకుం బుతోత్ప్తి గావింపం జాలుచర వు సంపాదించెద ననియిం దొల్లి 

దానితల్లి  దనయల్లునిమవోనురావం ఇెజుం/గుటం జేసి యాసత్యవతితో 

నాకుం దనయుండు గలు!గ దయ 'నేయునట్లుగా. బుణ్యక_ర్త యగునీభర్తం 

(డ్రాక్టింపు మనినయది గావున నమ్మాట యమ్ముద్దియ యతనికిం జెప్పిన 

నప్పరమ ధర్మపరుండు 

106. 

108 

lL. 

1, 

బననెగడె = కొన్ని (వతులు 2 ను హృదయంబున మువ్చిరి - కొన్ని (వతులు 

ను మువ్పీరి _ వా, వీ. శ.ష ' 

గునట్టుగా దపంబు సేయుట టకైవుణ్య మ శ ష 
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109. 

110. 

111. 

112, 

118. 

114. 

115, 

118. 

వ 

శ్రీమదాం(ధథమమవా భారతము 

శెండుచర వు లొనర్చి యొక్కుండు (కావా 

ణత్వ మత్య్యుజ్ఞ్వలముగ నొనర్ప నొకటి 

రాజభావంబు నధీక త్మీవముగ కేయం 

బాలునట్టుగ నిజతపళ్ళు 16 చేసే, 

ఇట్లు గావించి యాశెంటిని సత్యవతికిం జూపి త్మత్పభావంబు వేలువేఅ 

యుపన్యనించి శా త్తం బయినచరువు మీతల్లి కిచ్చి 3 శ్రావ్మాం బయిన 
దాని నీవు వుచ్చికొనుము బుకుకాలంబున నీతల్లి యశ్వత్థంబును నీ 

వుదుంబరంబును నాలింగనంబు చేసి భ_క్షితో మీమీ చరును లువయోగించు 

గించునది యని నియోగంచె వారియుస యోగంబునమయంబున విధివశం 

బునం జేసి. 

చరువులు నమ్ముని చెప్పిన 

తరువులు వీడ్వడియె సుతకుం దల్లికి న ట్ల 

య్యిరునురు నువ యోగింపంగం 

గరునులు ద త్త త్పకారికలితము లయ్యొన్ . 

దివ్యజోధ మవానీయుండు గావున. 

చ్యవననందనుండు నత్వవతీ గర్భ 

భంగి సూచి యకట దావ్మాణుండు 

గాడు తరుణి సీదుకడుపులోపలివిడ్డ 

|కూరుడై నరాచకొడుకు గాని. 

అని పల్కి. చరుతరువ్యత్య్యాసంబున నట్లగుట చేటవడం జెప్పిన నబ్బోటి 

యత్యంతవిషాద వేదనాదూయమానమానన మొ. 

నీకుం బుశైడుకొదుకు వి 

వేకనిధీ [బావ్యూణత్వవిరహితు. డై నన్ 
లోకము మెచ్చునె యట్టులు 

గా కుండంగం జేయు తవముగొరవ 'మొప్పన్. 

= నాకు నివ్వర మిమ్మని నమ యగుడు 

కడు (డావ్మాణుండగు6 గాక పీనికొడుకు 

110. 

11, 

ow 

_ 

|/బాహ్మాణ్యంబెన _ కొన్ని పతులు 

గర్భము లయ్యెన్ లి 



117, వ, 

118, క. 

119. 

120, 

ఆనుకాననికపర్వము_-[పథమాక్యానము 21 

నందు రాజత్వసంపద యతికయిల్లు 
గా 

ననియెం గరుణార్డ )చిత్తు(కై యత్తపన్వి, ర్ చిక్తు 

అ ట్లమ్ముని యావ'హించుటకోతం బున సత్యవతీపు త పౌత్తు9లై నజమ 

దగ్నిపరళు రాములు [గమంబున [బవ్మాత _త) లేజోవి రాజితులయిరి గాధి 

భార్యకు జనియించి విశ్వామి| తుండు, 

నరనాథుం cl యుండియు 

జరుతరుగుణనం క్రమమున స్రద్చాహ్మణతా 

ను\రగాంబు వడ సెం దపమును 

గర మధికం బతనియందు. గలిగె. గుమారా, 

: బీతవావ్యాం డోయరావానత (భావ్యాణత్సందు. గలిగననతారోము. 1- 

సం, 18-8. (కుంభ) 

వ, అనిన విని ధర్మజుండు వీతవావ్యుం డనురాజు (శావ్మాణత్వంబు( బడసె నని 

హా 

విందు నత్తెజం 7ణీంగింపు మనవుడు నతనికి శంతననందనుం డిట్లనియె 
మనుసంభవుడై నీళఠ్యాతియన్వయంబున హమైహయుం డనునొక్కజనపతి 
జనియించి వత్సచేశాధీకుం డయి పొలిచె నతనికి వీతవావ్యనామంబునుం 
గలిగియుండు6 దదియభార్యలు వదుండడు వారలు వీకులుం |దిబలులు నగు 

పుత్తు )ల నూర్వురం గాంచి రమ్మహారథులు వికమకుతూవాలంబున. 

ేవార్యళ్వు. గాశీళు నాజికిం విలిపించి 
మమొక్కాయుమ్మడి లావు నుక్కు మెఅయ'. 

బొదివి చంపిరి వాని పుత్తుండు పట్టంబు 

గై సుబేవుండు (గమ్మఅంగ 

117 

118. 

120 1 

హించిన కతంబున _ ఊ. ఓ.క చ వళ 

సంయాతి _ శ. ష వెక్కు (పతులు; యయాతి _ వ. భండార్హరు |ప్రతియండును 

చిత్రకాలా |ప్రతియందును వీతహవ్యుని వృత్తాంతము లేదు. కుంభకోణ ప్రతియందును, 
వి ఏ, యన్, కార్చి పకియందును మాత్రమే యీ వృత్తాంతము కన్సించుచున్న ది. 

వీ. ఏ యస్ [పతియందు (పథాన పారమున శర్యాతిచేరు లేదు. పాదనూచికయందు 

శయ్యాతి అని ఈయబడినది, కుంభకోణ పతియందు శర్యాతి అనియే కలదు, 

18-8_7 నంయాతి అను పేరునకు మూలము తెలియలేదు. 

హరిదప్య _ అఆ ఈ, ఊ, చ వ శ ష; హర్ళకు _ అ, 
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121. 

122, 

128, 

124. 

125. 

వం 

శ్రీమదాం[ధమవోభారతీము 

నురవడి నరిగి యద్దరణీశు నని బెగం 

జూచి రాహైవాయసుతులు గడిమి 

నాతనినందను( డగుదివోదాసుండు 

రాజైన నమ్మహీరమణుమీంద 

నడచి వారు ఘనరణం బొనరించి నై 

న్యంబు (ద్రుంచి రోడి యకండు వాణి 

(వకటనంయమిని థగద్వాజమునిః గని 

యధికథక్తి నతని నాళయించి, 

తనకులము వీకవావ్యుని 

తనయులచేం (ద్రువయబడుట దగ నెఆింగింపన్ 

విని యతః డోడకు నీకొక 

తనయుని( గల్పింతు రిపువిదార ణనిపుణున్ 

అని స్పత్రకా మేష్టి చీసినం డ్రతవించినవుతుం డప్పుడ పదుమూం జేండ్ల 

(పాయంబువా డయ్యెం (బ్రతర్ధననామ ధేయుం డగునక్కుమారుం డమ్మ. 

వేత్యునియన్ముగవాంబున  వేదంబులు ధనుర్వేదంబును వేగంబ యధిగ 
మించి, 

ముని కృప నావహింప(గ సముజ్ఞ్వల తేజము బొంది పీతిమై 

జనకుండు యౌవరాజ్యపచనంగతుం 'జేసినం జేర్చి యవ్విభుం 

డనుమతి సేయ నెత్తి చని యాజిముఖంబున వీతవావ్యనం 

దనతతి నెల్ల గీ టడంచె దర్ప మెలర్పంగ నక్రమంబునన్. 

తనయుల చెగటార్చి వడిం 

దనమీ(దం గవిసినం (బితర్జను! శౌర్యం 

బున కలికి వీతవావ్యుం 

డనయము వెన బాబి భృగువునాశమమునకున్ , 

, పాలి భీతి దోంపం బల్కు. నమ్ముని తన 

డై నశిషరసమితి లోన నునిచె 

తేజంలున -శ వ 
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నతని. గాళిరాబసుతు(డును వెనువెంట? 

దగిలి యచటి కరిగి తగువిధమున 

186 క, మునిపతికిని వినయము సే 

సిన నిట రాకకు గతంబు సెప్పు మనియెన 

జ్ఞ నవంద్భు( డక్కుమారుం 

డనఘా మధ్యస్థవృ శివ. వినవలయున్ 

127, వ. అని పలికి తమకులంబు వీశహవ్యునికొడుకులచేత నళించినవిధంబును దాను 

వారల నందణ |మందించుటయును వీతహవ్యుం డావావంబునం దనకు నోడి 

పొబుటయును ెప్పి మునీం|చా యారా జిట వచ్చె నాతనిం బొలియించు 

టకై వచ్చితి ననిన నత్తపోధనసత్తముండు, 
ఇ 

128, క. విను మిచ్చట నృపకులసం 
జనితుండు లేం డింతయుం (బళ స్తమహీచే 

వనికాయమ కనుగొను మని 

తనళిష్య పతతి జూపే దయ చిగురొ త్రక్. 

129. వ. చూపినం జూచి 

180. ఆ, అతండు నగుచు భృగునియడుగల కెబియగి మ 

వోత్మ దీన నేం గృతార్థవృ త్తి : 

నైతి బగతు నిట్లు జాతికి విడంాపి 

గాసి గాలం కేయం గంటి గాన, 

181 క. కలుగునె యమో మగునీ 

సలుకున కనృతత్వ మేను బనివినియెద న 

న్నలఘుక్చప( జూడు మని తగ 

బలికిన ముని పీతి నాన్ఫవతి వీడ్కొలి'ెన్ , 

182. ఆ. వీతహావ్వు(డును మహాతపన్ఫందీ వు 

రై నయమ్మునీందు న్మపతర్క్య్య 

భంగి భాషణముల౪ (వాహ్మాణు (డై గృక్స 

మదపమాఖ్యుం గాంచె మహీతసుతుని, 
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188. వ. 

184, 

186, 

18కి, 

శ్రీమదాంధమహాభారతము 

తత్పు త్తగపౌ_శ్తగ క్రమంబున సుతేజనుండును వర్పసుండును నివావ్యుం 
డును వితత్యుండును నత్యుండును నంతుండును [శవనుండును దమసుం 

డును (బకాళుండును వాగీందుండును శ బమతియును రురుండును శనము 

దుండును కునకుండును ఇకౌనకుండును నన మవోద్విజులు జన్మించి రిట్లు 

విద్యామౌ _క్తికశే 9 శి నంశం బగు మునివంళంబునకు మూలం బయి యవ్వీత 

వవ్యుండు భవ్యశ*కీర్తి వడసెం వాండవ్యాగజా యింక నెయ్యది యడిగెద 

వడుగు మనుటయు నతుడు దై వంబును బౌరువంబును నశు రెంటియందు 

నెయ్యది యధికంబు సెప్పు మనిన నప్పురువవుండు దొల్లి యిట్ల వనిస్టుండు 

(బవ్మా నడిగిన నమ్మ విక్ముం డుపదేశించిన నాక్యంబు లయర్గంబు లువన్య 

సించెద చాకర్ణింపు మని యిట్లనియె. 

7 

న్ బీవ్ముండు భోర్జురానానోకు దై నపొడువంభుల తౌజుం గౌతంగింయడకు :- 

నం. 18-68-1 

'మేతంబు పురువకారము 

ఛా|శ్రీశ్వర బీజ మరయ చై వము లెండున్ 

సూ తపడం గూడెనేనిం 

వాతం బగ్గు గర్మకరుండు ఫలమున కెందున్, 

1 విను పురుముండు గావింపని 

వనులకు దైవ మది యెట్లు ఫల మొనరించున్ 

జనములు గారల్గము నడపంగ 

ననుకూలత నిచ్చుంగాక యయ్యొఫలముల్ , 

, పౌరుషమ్ము దై వంబుతోడ్చాటు లేక 

ఫలము: భొందంగ నేరదు పార్టివేం[ద 

విత్తు సవాకారి గాకున్న రిత్తనేల 

వంధ్య మగు గాక తా ఫఎవంత మగునె. 

183. 

184. 

185 యు ఆ 

వైననుడు _ కొన్నివతులు 2, (భీతిమంతుండును _ కొన్ని [వతులు లీ, పెక్టు 

(వతులలో యీ పేరు లేదు 4. కీర్తి _ చెక్ట పతులు మూర్తి_వా 

వర _చ.వ 

విను పుశుషులుగావింపని, పనులను _ న 
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187. తే. మేలు శెండులోకంబుల చేల "తెచ్చు 

గీడు చేసిన దస్పదు కీడ యగుట 

కాన పురువవ ర్రనమున కానుకూల్య 

శీల మగుదై వ మది ఫలసిద్దిం "వేయు. 

186. క. అనలం వించుక మయొనం బ 

వనుచే వెలుగొందుమాడి,_ వర్ణనముం బొం 

దును సత్కర్మాచరగాం 

బున దై వము నాను కూల్యము గురు[పవరా. 

189. క. నేయి బౌలు పజీన గీవియ 

మాయుకగణి; గర్భశకుద్ధి మలింగిన హీన 

త్వాయ త్రంబై శానును 

మాయును దై వానుకూఖ్యమహిమ మహీళా. 

140, చే. పరకురాము(డు భృగుండును బలియు లోను 

గాంగ మహానీయపురుషులు గర్భనూత్ళ 

భంగం గలుషితదై వ! పభావికాత్శు 

లై రి కర్మంబు దైవంబు 'నల(తు లెట్లు, 

141. క, విను పౌరుషమును దై వము 

నన శింఠును గార్యఫలము నందింపంగ నె 

టన కారగాములు గావున 

జననాయక సదృళములు విచారింవంగన్, 

142. వ, అనిన విని ధర్మతనయుండు సత్కర్ముంబుల నయ్యెడుఫలంబులు విన వలకు 

ననుటయు నక్కురుస _త్తమునకు నక్కురుపికామహుం డిటనియె, 
గా 

148. జైకా అధ్వపరి[ శాంతు( డగువింతవానికి 

నన్నం బిడినఫల మట్టి రొట్టి 

దనం బద్ద యగ్ని సమా శరాధనమునకు; 

'బౌరుష్మ శేష్టత భవ్యదాన 

189. 1. సిద్ధి. అ ఈ. ఖచ ట అ, వీ శ షన,నూ 

140. 1 నల(తురెట్టు _ అ, ఉ ఎ ఒ ఓ, ఖా, కవ శ, 



2 ల్రీమరాంగ్రమవాతారోతమ 

ములకు౬ద తర్వన్తువులమహామహిమలు 

మౌనంబునకుం బరిజ్ఞైూనళ క్రీ 

యతశతులతవపంబున కధిక భోగము లహొం 

నకు రూపబలచిదై శ్వర్యసిద్ది 

ఆ (బివ్శైచర్యమునకు౬ బరమాయు వుపవాస 

ములకు జిత్తకుద్ది ఫలజలంబు 

లావారించి యునికి కాధిరాజ్యము ప్తె జో! 

భతతకు దినంబు ఫలము లధివ, 

144. కం (శ్రుతిసరనమునకు నర్భ్ 

(వితిబోధంబునకు వరున ఫలములు సౌఖ్య 

స్టితియును సుగతియు సత్య 

(వశమునకు ఫలంబు ము క్తి వసుధాధీశా. 

1465, క. (దుమముల దళోకునుముఫలో 

గ్గ్షమముల| క్రియ? గర్భముల నొదవు దత్ళంముల్ 

దమళమకటి( గర్హకు భో 

గ్యము "లై నియతిని శుఖాశుభాకారములన్, 

1468. వ. అని చెప్పి. 

147. చ. వినుము అరానుబంమున వెం దుకతండము( బండ్లు వీనులుం 

గనుగవయున్ జరం లొరయుం గాని యొకస్పుడుం దృషవ్ష జీర్ణగా 

దవయము. కేక్చి (ప్రాణముల నన్నక పో వనిరోగ మల్పుబు 

ద్ద నరులు [కోవ లే రది మదిం జొర నీకు నుఖార్జులె బుధుల్. 

145. క. పావంలి6 బుణ్టిమును ర్చ 

షాపులకు దుఃఖసౌఖ్యవంపాదు లగున్ 

భూపాల విశృమ్హలు ని 

శ్లేపు లగుట వారి( లొంద లే వాఫలముల్, 

145 1 బనగవభావరమొల కారణ మొవ్నన్ _ శ 



149. వ. 
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అని పల్కినం వాండునందను లందఖుం బవ్మార్డోోత్కర్ష ౦బు నొందిరి 
గంగానందనుండు ధర్మనందను నుద్దేశించి యీయర్జ జాతంబు ముని పణీతం 

బయి యధిగతం ె నది నీకు *నువదేశించితి నీ వింక నేమి విన వల తనవుడు 

నాభూవల్లభుండు నిజాశయంబున కాస్పదం బయినప్పరుషునెడ భక్తజనంబు 

చరితం 'ెట్టిది గావలయు నని యడిగిన నతం డతని కిట్లనియె. 

_:భఖీన్ళు(యు ధర్భజాన కాగోయం బాళ్హ్రయు నవరిక్యామ్య్భాం అలి బావ్నుఖి;- 

150. క, 

౨51. క. 

16562. క, 

168. ఉ. 

164. వ. 

నం 18_11-!1 (కుంభ) 

విను కాశీళ్వరుదేళం 

బున నొకలుబ్ధకు(డు చేంటవోయినచోటన్ 

మనతరవిషధిగ్దళరం 

బున నేసిన మృగము. దప్పి భూజము దాన్. 

పూవులం గాయలం జెరిగిన 

యావృతము శున్కు మయ్యె నవ్విధమున ధా 

(త్రీవర తదీయకోటర 

మావానము గాంగ నొకమవోళకుక ముండున్. 

అది తరువువిడిచి పోవక 

వాదంుంబున భ_కిపేర్మి *నెండను గాలిన్' 

బెదరక ధృతిమె నయ్యిడం 

గదలక యుండి ననుజీవిగెరవ మవకంగన్, 

చానియుదా త్తవృ త్తము శత క్రతు డాత్మ 'నెజీంగ్ వచ్చి బెం 
కై నది యిన్మహీజము మవోతరువుల్ ఫలవృద్ది నొంది యి 
క్కాన ననేకముల్ గలుంగగా నిటు లేబికి నిందు నీల్వ నో 
మానితకీరమా  యనియె మానువభంగికరూప మొప్పగన్, 

అనిన విని యాళుకంబు, 

149. 1, 

152. 1, 

158, 1, 

[(బభూత హర్షోత్క_ర్షంబు ఎ ఊం. చ, ౨, నువన్యనించితి - న 
నెప్పటి భంగిన్ _ శ 

నొప్పి _ చెక్కు [వతులు, త 



28 శ్రీమదాంధ్రమహా భారతము 

155. చ. అనయము. బండు చుండునెడ నాశయ మొప్పిన నిల్చియెండి పో 

యినతజీ( కాసి పోక తగ వెట్లు కృతఘ్నత గాదె యివ్వీధం 

బనిమిమనాథ యన్న *నతం డచ్చెరు వంది వుఠాకృతోవసం 

వనితవిశేష మీఖగము జానుగ నన్ను నెబింగ దీనికిన్, 

156. వ. మే లొనర్చిదం గాక, 

15, క, అని తలంచి నీదుపలుకులు 

విని మెచ్చితి వరము గోరు వివాగో త్రమ నీ 

వనిన కుకంబు మహీజం 

బునకుం ేరిలమి వే భూవవ కేణ్యా. 

158. ఆ. అమరవల్ల భుండు నమృత'నేచనమున 

భూజము నకు! దొంటిపొల్పుకం శు 

మిగుల నెలమి సేసె మేలియా శితు లిట్ల 

మనుతు రధిపు( గురుకుమారవర్య. 

-+ఎిములథం వాఖొంవవోలయువారిని. భీముడు భర్భుశినవం వొన్నుటిన_ 

నం, 18.8.1 

1560. వ. అనిన నతం 'జెవ్వరి. చాటించుట విభులకు *వలయు నని యడిగిన నాభూ 

పతికి భీష్ముం డిట్లనియె. 

160. సీ జననాథ విను తపస్స్య్వాధ్యాయముఖకర్మ 

కరణత నుభయలోకముల వళగ 

తముల( జీయంగం జాలుధా త్రీసురులు మన్న 

నకు కా్యతములు పతి నాతి కటు 

రాజునకును నట్టు '్రావ్మాణుం డొడయుండు 

ఆాహ్మాణుం డనుమూటపావనంబు 

వార్షించి శుభముల నలిగి యాపదల నిం 

(దునశతై నం జేయు విపుండు నృవతి 

165 1. విని యచ్చెరు వౌంది _ అ. ఈ, ఎ 

1567.1. గోర_ కొన్ని [వత్తులు 

159. 1. నర్త ంబినియడిగిన - ఆ. ఈ 



ఆనుకాననికవర్వము_[వథమాశ్వానము 

ఆ. గొడుకుంబోలె నరయ గురుంలోలెః గెలువంగ 

168. సీ. 

నగ్ని(బోలె నివ నర్చితుండుగ6 

"కీయ వలయు విపుల జెప్పెద 'వేదవం 

వాద మేకలుద్ధి నాదరింపు 

+ వేదందులు దమలోన గోష్టి సేయయుచున్న నమయంబున 

. |కావ్మాణజాతికి( బరిభవం బొనరింప 

మున్ను చేసిన పుణ్యములు నశించు 

బపహో మముఖకర్మసం చయం బునకధి 

కతరంబు విప్రముఖమున నిడుట 

'భూసురార్చన మొక మాసంబుిసల్సినం 

బావంది 'లెల్లను కాసి పోవు 

న గివర్డుల( గాంచి యాదరింపకో యుండు 

కంచను గీ డొండు గలుగ దరయ 

= నని |క్రమంబున బు్వేదమును యజుస్సు 

సామము నధర్వణమ్ముును సారభూత 

భవ్యసంభామణము ఉీన్చేత్ర దివ్యమునుల 

వలన విందుము కౌరవకులపవి|త, 

-:2 భీముడు ధర్యువునవం అరమ మైనోధోర్యంటు చౌత్చులి :- 

సం 19_18_1 (కుంభ) 

అని చెప్పి నీష్ము: డమ్మును జేందుతో. బర 

మ్మశేస్టమెనధర్మంబు. చెలియ 

విను మని పల్కి యిట్లను మ|ద్రనాథుండు 
సత్యవతీపు తచరణములకు 

'నెఅంగి కేలు మొగిడ్చి యెద్దాని నెటు.గుట 

'యెజుకల శెల్లను నెక్కు డని స 

29 

162 1, భూనురారాధనమున నొక్క. మాసంబు పావంబులెల్టి -గ.చ,టన ౨. నిల్సిన- 

శ షల జనుల _ ఎ 4, సేయ=వ 
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1ఢతీ, వు 

165. ఆ, 

186. వ. 

శ్రీమదాంధధమహాభారతము 

కేం భక్తీక సమ్మతి. 'డాక్చించి యడిగిన 

నమ్మవోముని దయ నతని. జూచి 

- విమ నెలుంగు టధికవిమలబోధము యజ్ఞ 

మూ రియజ క రృృమూకి యజ 
నగ a 2 జా వ 

కలనమూ ర్తి యజ్ఞఫల మూర్తి వస్తు 

డతండు కము డమలిత కచరి త 
లా 

అని పల్కి యమ్మవోత్ముండు వెండియు శల్యునే కిట్టను( గృష్ణుండు విను 

చుండ గె౭దలు ర్రావ్మాణు అతని నుపలకించి నాతో నిబ్బాలుండు 

యాదవుండై న వనుచేవునకుం గంసానుజయైన చేవకియందు జన్మించిన వా 

డితని నీవు (కతుపురుషుం డని కొనియాడుటకు( గతం బేమి యని యడిగిన 

నన్నాశాయణుండు నగుచు నన్ను. గన్గొని వీరల పళ్నం బునకు ను త్తరంబు 

దగ నిత్తు గాక యనిన నద్దేవునకుం (బణమిల్లి యే నిట్లంటి, 

వేదమయుండు వేద వేద్యుండు !వేదార్ధ 

విత్తమపియుండు విమ్ణుండీతం 

వెడిట్లి డగుట యాత్మ నెణు(గుట యుత్తమ 

(అావ్మాణత్వవిద్ది భన్నరలాశ. 

అనిన విని వారలు దద్యావనం గృతకృత్యు తెరని చెప్పిన మధవిభుండు 

మానసంబు మాలిన్యరహితంబును (బ్రసాదసహితంబును నయి చరిళార్టుం 

డయ్యె వాండవాగజా నీకు నీయర్థంబు విజ్ఞాతం బగుట యెలుంగుదు 

నై_ననుం | బజ్ఞా !విళుద్ధికరణాం జాచరించితి నని చెప్పుటయు నతం డత్యంత 

సంతుష్టాంతరంగుం డయి గరుత్మ తుండు మవాోనుభావుం డని విందు నవ్వి 

వాగవిభునివృత్తాంతంబు కెజం చెటుంగ విన వలతు నివరింపవే యనుటయు 

నతం డచ్యుతు నాలోకిం చి యానుపర్జుండు నీవ కా విని యుండుదుం 

ెప్పెద ననవుడు నప్పుండరీకాముండు వికశచవదనుండ్రై యట్ల చేయు 

168 1, 

185, 1. 

168. 1 

నన్మతి - శ కొన్ని (వతులు, 

వేదాంతవి బ్రమ _ వీ, క. వ. 2. శిట్టై వాచ్యుడగుట = కొన్ని (పతులు, 

విశదకరణం _ గ. ల.వ,వీ,శ వ, కొన్ని (వతులు. 



ఆనుకాననికపర్వము-(పథమాక్యానము ad! 

మిక్కురువతి కోర్కి దీగ్చుట కర్కవ్యం బని పల్కిన నాబేవ్యవతుండు భూవల్లి 

భున కిట్లనియె 

= భీవ్యుండు ధర్వువానవ గడుత్పుంతుని చేరి[తోంచు చౌన్నుళ :- 

సం, 19_19_| (కుంభ) 

1687, పీ, కళ ంపుభారర్ధలు కరువ వినత నాం 

గల రాతపస్వి వారలకు వరము 

గరుణ నిచ్చెద నన్నం గ|దువ వేవుర 

వినత యిద్దఆ వేండికోనిరి సుతుల 

మునియు నట్ల్టగుయగాక యనీయె6 బదంపడి ఇ 

యండముల్ వేయును నండయుగము 

వరుసన యాక'దుపకు వికతకు( బుస 

నవి కుండముల నిడి యకసీ యుండి 

శే, కీరహినవా[స మేనూజేండ్లు నంత నుదయ 

మయ్యె నవ్యేయిగుడ్డుల నధికబలము6 

చేజమును గల్లి యాషర్చరాజి యొప్పు 

చుండె నాశెండుివికియకో యుండె మటియు. 

168. క. తనసవతి ఆనక ద్రువ 

గని వగవును మత్సరంబు( గదరెడుమ దితో 

187.1. అ. ఇ. |పతులలో గర్ముతంతుని వృత్తాంతము అను రీతినీ ఉపశీర్షిక కలదు. ఈ 

పర్వమునందు గరుత్మంతుని వృరాంతమునకు మూలము భండార్కరు (పతియందు 

ను, చ్చితశాలా పతియందును కాన్పించుటలేదు. కుంభకోణ (పతి (18 - 10 1. 

వి ఏ యన్, గాన్ర్రీ ప్రతి (18 - 18 _ 1) యందును కాన్పించుచున్నది, 2. రవి 

నహ్మసమే నూరేండ్లు _అ ఏఓ, క' జ, వ, శ, ఇచ్చట మూలమున ఐదు వందల 

నంవత్సరము లనియే యున్నది, 

“నిన్నరంతి తదండేభ్యః క[దూవుతా భుజంగమాః” 

పంచవర్ష ళతేకాలే రృష్టాళ్చ నబలౌజనః _ వి, వి, యస్, కాస్త్రి వతి, రవి నహ 
ధ్ర మే నూటేడు లంతనుదయ_అను "శ పాఠమున 'రల' మై శ్రియ అఖండ యతియ 
చూడవలెను. 8, నవియక_ గ, చ. వ, శ, వష 



లివి శ్రీమదాంధ్రమహాథారతము 

వినత గోడుకా 'వేగిరపడి 

1యనీశి నొకయండ మవియ నడిచె నశేం[ద్రా, 

160. వ. అడిచిన నందు, 

170. క. పులు గొక్కండు పూర్వాంగము 

గలిగి జనియించుటయు వాని గనీ యాసతి గ 

న్నుల నకుజలంబులు పె 

ల్లొలుక(గ శోకమున మునుంగునుల్ల ముతోడన్ , 

171. వ, నివ్వెజ1పడి యుండ నయ్యాండజంబు* 

179. చ, ఇరువుర మేము వుట్టుదు మహీనపుమేనులతో మవేబల 

స్ఫురణ వెలుంగ నచ్చెనుపుం బొంద(గ నీ కవియించి తిట్లు మ 

తృరమునం జాపలంబునను దతృల మందుము నీఫపత్ని £౯ 

వరవుడ వై. చరింపు మని చారని నెన్వ;గ శావమిచ్చినన్ , 

178. క. 1వెలువెలం కాజుచు వడ6ంకుచు 

2నలుకుచు[. చన మోము? జూచునయ్యంగనన 

ప్పులుయు కృపం జూచి తల్లీ 

వలవ దడల నిది విధాతృవశోమయి వచ్చెన్ 

174. వ. అని వెండియు, 

176. ఇ. వనూ బేండ్లకు( బుట్టు నాయనుజు( డిం కీయున్నయండంబు నె 

జైన ధైర్యము గల్లి కావుము ప్రయత్నాన కి మె చాడు ద 

'ర్పానూనుండు బలాభితాముండు 1మరీయస్ఫూ ర్తి మన్నూ రినీ 

కానందంబుగ నీంగు దాస్యము (తిలోకాళ్చర్యసంపాదియొ, 

188, 1. యనియతినాక _ క న, వీ. ష. న యనయమునాక _ళ 

170. 1... దానిగని _ కొన్ని (వతులు 

1/1, 1 గందియుండ _ కొన్ని (ప్రతులు 2 వాతల్ది కిట్టనియె _ కొన్ని |వతులు, 

178. 1. వెలవెల _క_ఖ శో,ష,నూ కొన్ని [పతులు 2. నలయతు _ కొన్ని [వతులు. 

8. మనవచ్చెన్ _వ. దీ.శ, షన 

175, 1. మహియన్పూకి- అ, ఇ. ఊ. ఎ ఓ, చల న మహ్మోగన్ఫూర్తి ల క, ష 



178, వ. 

177. చ. 

178. 

179. 

180, 

181, డ్రై 

ఆనుకాననికవర్వము.[వథమాశ్వానము 80 

అనియె నిట్లు (ప్రథమసుశ్రుండు వికలాంగుం డగుటకును శానపాప్తకిని 

బరమని! క్వేదనంబు నొంది వినశయు నవ్వివాగంబు నిన్లేశంచినకాలంబుక పతీ 

&ంచి యయ్యండంబు రతించిళొనియుండం ధత్సమంరునయసమాగమంటున, 

ఘనతరకంధరుండు దృథకాయు(డు దీ ప్రముఖుండు ర_క్తలో 

చను-డు మవో త మాంగకు(డు చారునుసంగతవతసారమం 

డనుండు పరిస్పురద్ద్యుతివిడం వితబాలదివాకరుండు లో 

కనయన వర్వనిర్వవాణళారి సుపర్దుండు వును కూవరా. 

ఆనమయంబున నరుణో 

చ్భాసిళగా[తుండు దొలుతపట్టి 1యరుణు( డు 

ల్లాసి యగుచు రవిపరిచ 

ర్యానుఖ మెద గోరి చనియె నంబరవీథిక్, 

= జనినం బాస జనించునప్ట తనయిచ్చం బకినాథుండునుం 

జని పదోద్భవక ల్పితంబు 'లగుభోజ్యం బుల్ శరీరంలబు వ 

రన మొందింపంగ సిద్ధసాధ్యగణముల్ దన్ ముద్దు సేయంగం గీ 

డనలోలత్వమునం జరించు. బరితుష్లస్వాంతు(డై యెళ్లైడన్ 

అక్కాలంబున వినోదంబున్నకె యరిగి యొక్క యెడ, 

చంచుల జిగురాకు( జించియాడుచు నలి 

1నెల్వు గించుగండు 6(గోయిలల సొంపు 

నలరు(చేనియ (గోలి మున్ను సోలంబుల 

మురియు తే(టులనును [మో (తయింపు( 

178, 

173. 

170, 

181, 

ర్వేదంబు - కొన్ని [పతులు 2 నిరీక్షించి. ఐ ఖ, బుపలక్షింలి _ క, వ, 

యనురు డుణ్గాసి _ట, ఒ ఖ వ అనూరుడు _పనిద్ధరూవము 

చరించునవ్ట -ఉ. ఖ, బౌ, ఇ, టక్ 

నెలిగించు - ఎ, ఐ, క, ఖ ల; ఎలిగిచ్చు, ఎలుగిచ్చు _ అనిపారములు, 8. యొలయు 

సోలంబుల _వీ,ష,న, 8 దేమిబండ్ల _ క, వ,వీ,ష, న; దనపండ్హ _ చ, వ, 
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182. న, 

188. చ 

184, వ. 

185. క. 

166. చ, 

భ్రీమదాం ధమహాభారతము 

కీదనిపం డ్రరన మాని తమలోన( జెలంగుచు( 

బలికెడు ఠాచిల్కవదువురంగు( 
గోొలంకుల శెలంకులం గూడి (క్రీడించు చుం 

'జడునంచతండంబునడ తెడంగు 6 

దరంగంజీలచు బూడీవం దగులంబడు చు 

వచ్చుశిలుగాలిసోంకును మెచ్చిమెచ్చి 

తగిలి కొనియాడుచును నినతయుకు గదు 

వయును మున్నీ టిచేరున వనమునందు, 

మెలగు చుండి రట్టియెడ 

*కరువున( బోసిరో విధునికాంతి సుధావ్దితరంగ దెచ్చి గం 

డరు వొనరించిరో హారుజటాస్థలికిం దొడ వైనయేటివె 

న్నురువునం జేసిరో యన మనోజ్ఞ సితచ్ళవి నుల్హసిల్ఞుసుం 

దరతురగో_త్రమంబు దవుదవ్వులం గాంచిరి చారులోచనల్. 

నిజేచ్చమై వచ్చినయుచై. ఎలోళ్ళ 9వంబు ని ట్లాలోకించి, 

వినత, వాయ మింతయొస్చు"ె 
యనూనధవళ| పభాఢ్య మై యనిపలుకన్ 

విని క్మదువ యపరాంగం 

బున నీలిమ దోవ ననియె భూపవలేణ్యా, 

అనవుడు నమ్మ్మృగాకు యిటు లాడితి నవ్వుల కాడితో నిజం 
బునకునొ నీదుచూపునకు( బోలినభంగియొ చెప్పు మన్నన 

వ్వనిత దరస్మితస్ఫు రితవ క్ర 9ముతో నిది యేటిమాట న 
"అ నియెడ గాన రావె 2తెరలం బలుకం బని యేమి నావుడున్, 

వినత డెలియం జూచి 

పటురవంబు_ ఐ దౌ.క ఖ, జ, వశ 

కరుగున _ కొన్నిప్రతులు 

జ్ఞ్లనయది ఈ ఊ ఓ. కౌ. క వష, 2, తెరలంబలుకం క్, వష; మరలం 

దిలుకం_ గ, వీ. శ, తెమలంబలుకం - వా 



108. ఉ. 

189, వ, 

190. తే, 

191. క, 

102, వ, 

198. సీ, 

ఆనుశాననికవర్వము _[వథమాశ్వానము D5 

కాదని పూని పల్కుటయు: గ్మదువ పన్నిద మేమి దీనికి 
న్వా దిది యేల రత్త యనినన్ విని యాసతి నిక్క మేని నీ 

వేది పణంబుగా( దల(చి యేర్పుడం "జెప్పితి దాని కేను సం 

వాదము సేయుదాన గరువంబుగ నొక్కూటి నిక్చయింపుమా. 

అనిన విని కద్రువ వనతవదనంబునం జూడ. నిలిపి 

నీవు గెల్చిన చాస్యంబు నీకు చేను 

జేయ? గలదాన చేను గెల్చినను నీవు 

కేనాకు( కేయంగం గలదా న వీకడింది 

పన్నిదము *సజ మని తెగణాణి పలికి, 

ఆపొల(తి యట్లు వల్కిన 

శాపము మే రేవ నరుణజననికి నుక్సా 

వో చేత మయ్యె! జి త్తం 

జాపన్నిదమునకు నేమి యనంగల దధిపా, 

ఇట్లు వినతయుం చెంపు సేసి య _త్రెఅంగున కియ్యకొనీయ నయ్యిరువురు 6 

బంచమ హాభూతంబులు సాకులుగా6 బలి. పన్నిదంబు సణచిరి కదువ 

పతిపరిచర్యకుం గాల మయ్యె మణి వచ్చి యళ్వంబు నాలోకింత మని నెపం 

టిడి యప టికిం జూపు దప్పించె నవ్విధంబున సముగిడి యరకుగుచెంచిరి తద 

నంతరంబ 

కుటిలంపులేదల(పున; గొడుకుల శావించి 

కదువ యిట్లను( గన్ను నీరు 

దొరంగంగ వారలతో నల్టిపొంతకు 

వినతయు నేనును వేడ్క నరిగి 

యచ్చ 'ఇల్పునం గడునభి రామ మగునొక్క్ల 

యళ్వంబు గాంచితి మువ్వధూటి 

180 i 

189. 1 

198, 1 

నాకు దాస్యంబు సేయుము నాతియనుచు - శ ౨, సరుమని_ ఆ. ఆ, చబుమని _ 

ష,నూ, 

మగుడి _ వెక్కు(వతులు, 

దనమున _ ఉ. ఊఈ, ఐ, ఓ, బొ. ఖ, జవ 
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194, చ, 

195. క. 

196. క. 

భ్రీమదాంధమవాభారతము 

గేవలధవళోంబు నా విని యయొడ్డార 

మునకు నే నదె నల్హ్లందనము గం 

వెనుకదెన నన్న వా దయ్యం గనలి వన్ని 

దంబు సజిచితి మోడిన చాస్యవృ త్రి 

వచ్చు నవతికి నే నెట్లు వరవుడంబు 

చేయం దగు. దోంక నల్లగా జేయీరయ్య. 

అనివుడు వానుక్షిపథ్ళతు ౬క్కట కిధర్మువు గాదు నీవు నూ 

చిన తెరు వట్టిగల్పు శుభసిద్ధి యొనర్చునె యట్లుగాక య 

వ్వనితంయయు. దల్లి గచ గకువంపు(దనంబునం జూడ మాకు ని 

ట్లనం దగోదమ్మ యొట్లయిన నయ్యెను బాపము సేయవచ్చుశే, 
ళం ౧m 

ఈ విధ మెమ్మైెయి నైనం 

గావింపంగ వలయు ననుట గల్గినం బరదే 

శావానుల మగుదుము మము 

నీ వింకం దగదు తల్లి నిర బంధింపన్ 

అని రట్టియెడం గొందఆం 

జననిం దొఅంగి యెక్కజేనిం. జని రాభంగిం 

జనినతనూజుల( జేర్కొని 

"నెనరు విడిచి యా! నెలంత నిష్ణరమతియె, 

- కొదువ చని కొడువలవ వన వైజియునివలన నాళోందు గల్లునోట్టు కొవీంయట[- 

197. చ 

సం 18 _క8-!1 (కుంభ) 

అమృతక రాన్వయంబున నువోముని వేడ్క నరుండు పాండుభూ 

రముణునిచేవి గొంతియుదరంబు న; బుట్టి ధనంజయాదినా 

185. 1. 

196. 1 

రన్న - వెక్కు[పతులు, 

విని _ కొన్ని పతులు 2, ధర్మము _ అఆ ఇ ఈ. కొన్ని |వతులు, 
8,దలంపున _ అ. ఈ ఊ, ఎ ఒ ఓ, చ. జ, అల, వీళశష న 4 నమ్మ - 
వెక్కు (పతులు 

తగి (వి లి_ కొన్ని పతులు, 

లతాంగ్ _ శ, ఇ 



108. ఉ. 

119. తే, 

200. క. 

201, క. 

202. వ, 

205, ఉ. 

ఆనుకాననికవర్య్వము_|పథమాక్యానము a7 

మముల వెలుంగు దత్సుతునిమన్మడు నంభృతధర్మ మైన ౯ 

ర్శి మెఅయ నేల యేలు జనమేజయనాము డరాత్యజయ్యు(_ డె. 

ఆతండు సర్పయాగ మనునధ్వరముం గుపితాత్యు( జె పితృ 

(దీతిగం జేయ దద్దహనఖీకరభూరికిఖా ప వేళసం 

జాతదురంతతాపమున6 జూన గలా రని శాప మిచ్చెంద 

శత్చాతన వృ శ్రికిన్ వెజచి తక్కూటినాగము లాభుజంగితోన్ . 

నల్లగా కేయువార మే మెల్టభంగి 

నాతురంగమవతివాల మని రయమున; 

బోయి వాలధిరోమముల్ వొదివి నీల 

రోమసంచయ మెరి కురుకితీళ. 

కదు9వ గనొని సంతో 

మధ్ధు9శమతి యగుచు. బిలిచి సవతికిం జూ వెన్ 

భద్దా )త్మక యవ్వినతయు 
దడ్జో వాం జెటు(గ లేమి దైన్యము నొంధెన్ 

నగుచుం గదువ వరవుడ 

వగుముః విచారంబు విడచి యనుడు వినత య 

టగుగా కని అజ్జయుంబెను 

వగయు. దొలంగ6 దోచి వేసె వరవుడము దగన్. 

ఇట్లు కపటజయంబునం గ|దువ సత్యవినయాది గుణవతి యయిన వినతం 

దనకు 'చాసిం చేకొని పరిహిరాంబు లయినపరిచారికాకృత్యంబుల నిత్యంబు 

నలంచు చుండెం బదంపడి యస్పరమసాధ్వి దనయ్మగీతనయుం డాదేశించిన 

శతెటం *గూహించి శెండయండంబున గజనియించెడుతనూజుం దలంచుచు 

నానపొటు గదిరనవ్భాదయం బుతో చాస్యం బనాలన్యంబున రనడుపుచుండ, 

యహావనదర్చ మంది జవ మంతేకు నంతకు నగ్గలింప మె 

లా వధికంటు గాంగ నుతలాలన సేయంగం బద్భుసంభవుం 

డావిహగో త్రము ండు వ్యాదయంబున గర్వ మెలర్ప నుద్దతుం 
జై. విహరింప జూచి యొకయప్ఫృుడు నారదుల డల్లం 'జేరెనన్, 

10, 1. 

202, 1, 

తి ఖీముడై = పెక్కు (వరులు 

దాసిగా చేసికొని _ కొన్ని (పతులు, ౨. హేయంబులైన _- వీ. శ, ష 0, నందనుండా 

వేశించి నతెరంగూహించి - ఇ, శ. గునసహించి _ క 0. జనియించెడు - శ. షః 

జనియించిన _ వా. చెక్కు. (ప్రతులు, 6 జేయుచుండ - శ ష 
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204, వ అతడు భక్తిం (బణమిల్లీ నిల్చిన నప్పథిపుంగవునకు నమ్మునిపుంగవుం 

డిట్లనియె. 

£05. "శే. దాసిమై సవతాలికిం దల్లీ'వనులు 

సేసి నలంగంగ నైనం జింత వంత 

లేక నీ విట్టు దిరుగుట లెన్స యగునె 

యద్భుతోజ్జ్వల తేజ కళ్యపతనూజ, 

206. చ, అనుడు వివాంగనాథు(డు మదంబకు చాన్యము "రాకకుం గతం 

బనఘవిచార యొద్ది 'డెలియన్ వినివీంపవె యన్న. ఉప్పెన 

మ్మునివరు( డున్నరూపు వాయముం గను టాదిగం గల్లుకోళ్ళపాం 

గనలచరి[త మాతని కఖండపరిస్ఫు టభావణంబులన్ . 

207, ఉ, చెప్పినం గోవమున్ వగపుం జిత్తమునం గదురంగ మేలుమే 

అప్ప హితంబు సేసెం జెలియల్ మకు చున్నది "వింపుతోడ నం 

చప్పుడ వాయు వేగమున నయ్యెడకుం జని మాట యెద్దియుం 

చెప్పక తల్లికి (బంతి సేసె విషాదథరార్తమూ_ర్రయె. 

208. వ, క్యదువపాలికిం బోయి, 

209, చ, పరమవినితిమై నెఆఅ;గి బాంధవ మారంగ నల్ల నిట్లనున్ 

గరుడుడు దారితారి వగం గందుచు నీచెలియల్ చరించుని 

వ్వరవుడపుంజర్నితమున వగ్చునే నీ కొకపేర్మి యీసతిం 

గరుడా యెలర్చంగా విడువ గౌరవసంపదం "జేయు నెంతయున్, 

210. ఉ, నీకును నేను బుతుండన నెమ్మిం దగన్ ననుం జూ-చియైనం ద 

ల్లీ కృప సేత ెద్దయును అెస్స యధర్శము ధర్మ నున్వగల్ 

కనా కవీ యేల దడాన్యక్ళతి నా జనయ్యిత్రికి నివ్విధంబున 

(న్రాకయు డై వకృత్యమ మనంబునం భొంగుదు విడు గల్లినన్. 

205, 1. వనువు సేసి నలంగుచు నుండంగ6 జింత_ స, 

206. 1. మారటనఒండ _వ, శ ఇ 

209, 1 విరువు_ పెక్కు వతులు 
210. |. నాకది యేల _ కొన్ని పతులు 



211. 

212, 

219. 

214, 

216, 

216, 

217. 

వ, 
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అనిన విని 'మొగంబు శ1ముఅకటించుకొనుచు. గరువ గరుత్మంతున 

కిట్లనియె, 

. బలవంతుడవు నేర్పుచందమ.ల( కెవ్పం జాలి యీరిత్తప 

ల్కుల జేర్చం బని లేదు తల్లికి మదిం గూ ర్రేని వే పోయి లో 

కులు నిక్నుం [బణుతింపం 'చెమ్మమృతమున్ ఘోరంపుదాన్య్రంది నేం 

దొల(గం చెక్టైద మీ కనంత నుగునంతోమంబు సంధిల్లంగన్ . 

. అన విని చాని కియ్యకొని యస్థ్ర సుపర్ణుడు వోయి కళ్యపుం 

గని తనభాషణంబులును గదువపల్బు.లు6 "జెప్పి శెచ్చువా? 

డ నమృత మెట్లు నే నని యొడంబడి వచ్చితి నన్న నాత( డ 

_త్తనయునిం జూచి యుల్లము మురంబును నచ్చెరుపొటు నొంద(గన్, 

అమృతంబు దుర్లభం బ 

య్యమకుల !శేనియు నత్మిపషయత్నంబున గు 

పము సేసి యుండు వాసవు6 

డమలచరిత నీకు 2నగుశె యట్టిది చేరన్. 

వినుము 

ఉదకము రతకం బగుచు నుండ(గ నుజ్జ్వలవహ్ని[యందునుం 
బొదువ( గృపారాశ_కిముఖభూరితరాయుధవాన్రులె. బలో 

నదులు మహో (గకోపులు ఘనస్థిరకాయు లనేకరాతసు 

ల్యొదిగొని కావ శినిన్నవలలో నమృతంబు నుర కితస్టితిన్ , 

ఉండు నన విని వివాంగవి 

భుం డల్లన నగుచు నీవు పుత్త)న్నేవో 

ఢ్యుండ వయి పలికి కే బలి 

యుండ నుపాయజ్ఞుండను !మవహోజ్ఞ్వల తేజా. 

211. 

214, 
216 
217, 

1. 

1 

1, 

1. 

మొరకటించు _ ల 

కైనన్నతిప్ర _ ల 2, నెట్టులడి తేవచ్చున్ = వ; శ. ష కొన్ని (వతులు, 

యెప్పుడున్ _ వీ, ౪. ష 2, విన్వలనిలో _ ల, ష; నిశ్చలత బోయమృతంబు-వీ,ళ,న+ 
మహోన్నతరేజా _ కొన్ని[ప్రతులు 
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2186. మ, అనుమానం బది యేల శెత్తు నమృతం బన్నం గడుం బొంగి యా 

తనిం దాం గౌయగటం జేర్చి కళ్యపుండు పుత్తానిక్నయం బట్లయే 
ని నిభంబుం గమరంబునుం గలవు వానిం దిన్న లావెక్కు నా 

ఘన జంతుగ్వితయంబు నీకు నెరగా గల్పెంచితిం బోవశా. 

219, వ. అనుటయు సంతోషించి గరుత్మంతుం డాగజకచ్చపంబు అెచ్చట నుండు. 

నెబ్భంగివి యని యడిగిన నమ్మునీం[డుం డవ్వివా గేందున కిట్లనియె. 

= తబ్యూల్రుండు గడుడునవ గజకొచ్భ వంబుల తేజం గాజీంగెంచుటి ;- 

నం. ]18_ బెక్ -1 (కుంభ) 

220 నీ. |(ఫాక్పయోనిధిపొంత( బర్వతం బొక్కటి 

ఘనళ్చంగకబళితాకాళ మగుచు 

నురగనామంబున నొప్పు నచ్చేరువ 

వసియించు నొకమవోవారణంబు 

చానితటంబున6 దామరకొల నబ్ది 

ననుకరించుచు వుధు'్ర*చ్భవారి 

సంపద సొంపారు నమదలీలల నగ్గ 

జం అానగంబు వై సంచేరింవ 

తే. మిజ్జు బల్లింబు గట్టును మెట్టు నొక్క 

మట్టమై యది నునుపార నుహీత మైన 
యకొొలన నీకు | చావగా ననుడినంబు 

నరుగు నయ్యిథివల్లి భు: డనమ చరిత, 

రిల, ఉ అం దొకకచ్చప పవరు డత్యధికం బగుకాయమున్ బలం 

బుం డనరన్ వసించు జలముం గొనువాంఛ గజంబు వోయినం 

జేందంగ నీక నంగరమొ6౬ జేయు(బెనంగుచు నీకు కావు గా 

రుం చెగి యుండు నిట్ల పగ రోష మెలర్చ(గ నాయడునా(టికిన్, 

898, క, విను మధ్యు_టభు లనియొడు 

దనుడేం[దులు కచ్చపంబు దంతియు వై పు 

220. |. రామృలతేంబు నంపద _ వ శమ 



228. 5, 

224, వ 

225, ఆ, 

226, వ 

227. చ, 
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ట్లినవారు దమ్మెయింగమి. 

జెన(గుదు రొండొరులతోడ ఖీకరభంగిన్ 

ఒంటిమెయి నుండగా ను 

కంటికి నాకచ్చపంబు "గౌరుం బట్టం 

గంట యరిది 'యొకవణి నా 

చెంటిం బొదువంగ వలయు శే వెర వారన్. 

అనువుడు వై నశేయుండు 

ఒకటి గొలనిలోన నుండు నొక్కటి గొండ 

మీద సంచరించు మీరు శెంటి 

నడంగ నొక్కమాట యడరి పట్టుట కృత్య 

మనియెదరు వళంజె యట్ల చేయ, 

అనిన నది యట్టిద యుపాయంబు సెవ్పద నాళర్ణింవు మని యమ్ముని 

వరుండు 

కరిపతి నీకు దావుటకు( గా జనుదెంచిన గూర్మురాజు నం 

గర మొనరించు చుండి తమకంబున నీళ్లుల( జానీ పీకమె 

దరి నడరంగ( బట్టు నది తత్సమయంబున ఆెంటిం గూడ నీ 
'వెరవున నూంది చిత్తమున వేగిర!పా బుటు లేక పొంచుమీ 

228, వ. అని యుపరేళించిన వీడ్కొనుటకు వినతుం డయిన!తనయు. నత్యాదరంబునం 

గనుంగొని య _త్తపోధనస త్రముందు నీవు గజ చ్చపంబుల నావీకరంచుగా( 

గొనిన నీకుం (దిదశావోరంబు వేర దొరకొనుటకు సందేహంబు శే దనువల్బు. 

వల్కి సరమాశీర్వాదంబు లిచ్చిన, 

229 మ, విని యుత్సాహము 'గందళింవంగ వియన్వీథీగతుం డై విమా 

ననికాయంబులు దూల: బకతివిశానస్ఫారదీసి వజం 

248, 1, యొక్కవపరిన రెంటిం- ల. శ. నూ; యొక్క పరియరెంటిం - వీ; యొక్కుమ్మడి 
రెంటిం _ ౨;యొక్కవీకన రెంటిం _ ఆ, ఈ యొకవరినారెంటిం _ ష, 

297, 1 పాటును లేకచంపు మీ_ల 

2౪8, 1. తనయు_దీ.శళ,ష కొన్ని (పతులు; తన్ను -వా కొన్ని చేతులు 

229, | తొంగలింప, నందడింవ _ అనిపారములు. 



శల భ్రమదాం[ధమహాభారత ము 

బినరళ్శపకరంబు( గీడ్చణు వం బత్రీందుండు 2చంచద్గతిం 

జనియెం చా నురగాభిధాన మగునా శై_లంబు "పెంటిప్పకున్. 

280, క. చని యల్పశరీరుం డై 

తను నెబుగక యుండ మెల(గి దానో(గగశేం 

(రునింగాంచి నీకి కదివో 

యినయమవ్పుడు వెనుక( జనియె 'నెలిమి రలిర్నన్_ 

281. ఉ. దంతి సనంగ భూరిమదధారలగాలి యెటింగి కూర్మ మ 

త్యంత సమ. ద్దతిం గొలని కడ్డపడన్ వెన వచ్చె వచ్చినన్ 
(a) యె 

దంతియు నీకువట్టున నుదగవు(గోవము నందడింవ దు 

న్లౌాంతసముద్యమం పంగ దానిపయిం గవినెన్ మవోగమై. 

232. చ, కవిసి ఖరంబు లై న 'మునికాళ్లను (వేయంగ సాము 2సీరిలో 

ను వెడల కుండి కూర్చ మతనుస్థిరతీ వ్ర నఖంబులం బదా 

|గవిదళనందు చేయం గరంబున మో(దగ వారరాంబు దం 

తవివాతి నొంప6 గచ్చపము దారుణ మయ్య రంంంబు భూవరా, 

289, ఉ. ఇమ్మెయిం బోరి పోరి మది నేవును గోపము నగ్గలింపం గూ 

రమ్ము గడంగి నీ క్వెడలి మత్తకరిన్ వడి నాకమింపంగా 

(గమ్మన కెంటినిం బొదివి కచ్చపమున్ వలికాల వామపా 

గ వ 1 దమ్మున వారణంబును ముదమ్మునం బట్టి తగిలి గోళ్ళులన్. 

284, వ, ఇట్టు వినతపట్టి వట్లేన నవి దమయంగంబులు పొరలం బడ నడిచినడుటయు 

నతండు, 

2, శుంథర్గతిన్ - ఇ. ఏ,న, 

Zl. [ఓ గదిని దాని నరంబున వచ్చి తాకినన్ _ శ, 

292. 1. మునుగాళ్ళను - న; మునుగాకల _ అ ఈ, చ ఒ, కీ. గచ వ 9. నీటిలో 
-కొన్ని (పతులు 

288 1 గోళ్ళతగిల్చి వట్టినన్ - కొన్ని [పతులు 



విలిర, మ, 

286, ఆ, 

287. క, 

288, లే, 

29, వ, 

240. ౯, 

241. వ, 

242, ఆ, 

ఆనుశాననికవర్వము_(వథమాళ్వ్యానము 

చెలుచన్ గోళుల నొ్తి యోగ్గజము( దాంబేబున్ 'వనం బేది మూ 

ర్భల నొందన్ వేశనె త్తి మేఘుయుగశళీసకో ల్లసరెరికా 

చలవై వోయఫకేలియో యన నభన్సంచారిమై యుబ్బున 
గ్గలికన్ దవ్వుగ( వాలి యొక్క ఘనవృతుం లయ్యెడం దోంచినన్ 

దానిమీద నుండి వాని శెంటీని భుజిం 

వంగ మటిం దలంచి పంచయోజ 

నములు నిడువు గల్లు రమణీయశాఖ వె 

గరుడు. డెలమి *నెఅంగె6 గురువరేణ్య, 

ఎజంగినయ ప్పెను వేంగున 

విలుగుటయును శాఖ చూచి వివాగేంద్రుండు గొం 

దలు మునుల నందు! గన్గొని 

'వెఅపున నాత్మియచిత్తన్ఫ త్రిగలంగన్ , 

అవని( బక నీక శాఖ జంచునవున: పట్టి 

పటి వారలసుస్తితుల్ పల్లటిలక 
ట్ ధి ణ్ 
యుండ వెరవున ధరియించి యొయ్య చెగయం 

బాచి యవ్వాలభిల్యులు చోద్య మంది. 

వె నకేయుం డగుట మనంబుల ననుసంధించి కరుణించి. 

ఈశండు దక్కంగ నొరులకు 

నీశిఅ(గుబలంబు వెరవు నేల కలుగు నం 

చాతరుశాఖ విడిచి చని 

రాకని దీవించి యోగ్య మయ్యెడు నెడకున్. 

చనినన్ గరుత్మంతుడు సంతోషించె. దదనంతరంబ 

విపులశాఖ నిచట విడిచిన నిచ్చటి 
జంతుకుణము లెల్ల జచ్చు నింక 

న్్ 

285. 1, 

2868. 1. 

288. 1, 

వెనన్ బట్టి. ఊ, ఐ, ఖ, ల. శ 

నోరగె, నొదిగె _ అని పాఠములు, 

వీగియపట్లి _క.జ ల; బిట్టువట్టి _ష 
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249, 

244, 

జిక, 

240. 

247, 

245, 

249, 

భ్రీమదాం[ధనముహాభారతము 

నేమి సేయువాండ నే ననునెవ్వగ 

వుక్లై నవ్వివాంగపుంగవునకు, 

అటియెడ. 
లట 

నిందితాచారయుత*ము క విందదేళ 

మంబుధిపాంత మీకాఖయందు విడువు 

మమరవరులపం పిది వివాగాధినాథ 

యను నెలుంగు నభంబునం దావహిళ్లి 

విని సత్వరముగ నటగొని 

చని యద్దేళమున( గల్గుజనములు మృతిః బొం 

దనతం డాచక్ళ-_టి నా 

ఘనశాఖయు నెమ్మునణంలు కలంకయు కేలిడ్తి చెన్ , 

విడిచి 'భరితలీలంబుగా నొక్కగ్లై అంబువిశాలతటంబునకుం బోయి, 

కరికచ్భపముల చెన్న 

త్తురుం గండలు( |గొవ్వు మెదడు దుష్టిగం బతీ 

కరు. డాని యధికబలబం 

ధురుః a యమృతమున కేశా దున్చాంతగలిన్, 

ఇవ్విధంబున, 

చని దానిచుట్టు మండెడు 

ననలంబును జూశి తన్న్మవా త్రరజివ్వాల్ 

దనికిన నెటకలు గమరునొ 

యనుతల(పుశ బవ్మాః గాన నరిగె రోయమ నన్, 

244. 

2Ab, 

248, 

- 

మగుని నిషథ దేశ _ ఊ, ఈ; మగు వింధ్యదేళ _ కొన్ని (ప్రతులు, యతి చింత్యము, 

మూలము నందు 'కువిండరేశము అని కలదు వెనతేయకువిందేష సము[దాంతే 

మహావల పౌత్యరాం కాఖినః కాధానహిలే ధర్మ నిశ్చయాః”” 19_ 88 _- 81 కుంభ 

కోణ్యపతి 18-12. 165 వి, వ, యస్, కాస్ర్రపతి ముపుళిందేదేశము _ వా 

కొన్ని |వతులు, 

విడిచెన్ _ కొన్ని|పతులు, 

నలీలంబుగా _ ఓ క, వీ. శ ష; భరిత కీలంలున నొక్క - చ, 



ఆనుళాసనిక పర్వము _పథమాళ్వ్నానము 

250. వ, అరిగి తచ్చరణ పద్మంబులకుం (బణతుండై కీలు మొగిచి. 

ర! చ, వినతకు దాఫ్య *మొందె నొకవెంట6 దదీయని రాసహేతు వై 

యనభువిచార నాకు నమృతావారణంబు 2పచేయ మయ్య న 

ప్పనిమెయి నగ్నిచేత నగుకా టగు నన్వెలతో భవద్దయా 

వననిధి సాశ్రయించుటకు వచ్చితి నా_ర్తశరణ్య కావవే, 

252, వ, అనుటయు 

258. చ. అతనికి వశ్చలుం డగుట నంబుజగర్భుండు వెన్న 'వైపయిన్ 

వితతము గాంగ జిప్వూలకు (వేం గగునట్లుగం జాల వై చినం 

లితగవ'రేద్యా ఓ మక్కంబడు. బావకు డయ్యొడం జొచ్చి సీదువాం 

ఛితము ఫలింప సత్వరతం జేకొను మయ్య్రమృతంబు నావుడుస్. 

254. ఆ. ఆతం బొంగి (మొక్కి యకం డాలమందలు 

పరపులళై నయెడల కరిగి యరిగి 

కొండయంతవెన్న గూర్చి వేగమ కొని 
పోయి యమ్మవోగ్ని( *లొదువవై చి. 

గడుడు! డేందుని జయింబి యమృ్చతంభి దౌచ్చె శ[దుబోవం జఊూవుట 

సం 18. 28 _ 1 (పం 

255. శా. నీకుం జబాయంగ6 జల్లి రాకసులయు న్మేషంబు మర్జించి హృ 

త్భారోదారు. డయోమయం బయినయజ్ఞాలంబు చే (వచ్చి దు 

ర్వార సై సరవివోర మొప్ప నమృశ్మగావాం బొడంగూడుడుం 
దారావీథి జనం దొడం7 మగుడన్ దర్పం 'బె*ర్పన్ వడిన్, 

2560. వ, అంతయు నెజింగి, 

257. మ. అమరేంద్రుండు నముద్దతిన్ వెలి కేనానీకముల్ దోడ్చడన్ 

సమర క్రీడకు లొచ్చి వకిపతిచే నై న్యంబు ఇట్లకా విధూ 

251 1 మయ్యె _ కొన్ని పరులు 2, విధీయమయ్యె _ ఉ చ, శ. షు 

గమనికః ఈరూఎము పరిశీలింపరగిసరి 

268.1. దగబడు_గ అలవీశష న, చక్కనగు _ వ 

254. 1 టొలియ వైచి. ఏ ఐ ఇ పొదియవైచి_ అ ఇ. ఈ ఉ పొరక, చ,ల, క, 
255. 1. _ స్వ్ఫార విహార _ కవ వీ ష స 



48 శ్రీమదాంధమహాభారతము 

తము లై._నం గనుల గోవ ౫౦ సెనగ రౌద్రం కై నచి త్తంబుతో 

డ ?మవోద్మ గతం బొల్బువజము నవన్టంభో[గుల్నజె వై చినన్, 

౨58, క, అది యొకడు చేయం జాలక 

విదళితశౌ ల మగుతనదువిలసన మచటం 

గుదియుట దనకుం చెలిసిన 

మద మళీ 'గిరిభేదికడకు మగుడం జనియెన్ 

259, క. చేయునది లేక నిర్జర 

నాయకు(డును ఇణగుపాటునను (మౌన్సడుచుం 

కోయెం (గమ్మతి ధరణీ 

నాయక నిజపట్టణంబునకు దీనగతిన్. 

280. చ అజునింయును[గవాంబున వివాంగమవల్ల థు? డట్లు సాల న 

క)_జ మగుశారంనంవద | వకాళతం బొందంగ గేలి సలి యిం జై స్ట్ \ ఎ 
(దజయమవోత్భ్సవంబున నుదా త్రయకః వరిపూరితంబు cl 

(తిజగములున్ వెలుంగ నలిం దెచ్చె సుధారసపూర్ణ్మ భాండమున్ , 

281. శే. ఇచ్చి డించి కదువ ప్రీతిం "జీలం జొపి 

తల్లి చెజు వాపీకొని పొంగి చెల్లునాగ 

డమున 1మగుడ నయ్యమృతభాండంబు చాన 

పుచ్చికొని యెడ గలుగంగం బోయి నిలిచి. 

౨62, వ. తన్ను వెజంగువడి చూచు చున్నక[దువ నురేశించి. 
ఎ 

వ698, మ. జననీ నీ వమృతంబు 'చెమ్మనినయానతో్య్ క్షి వాటించి యే. 

జని నానావిధకర్శాకర్భురుండ నై సాధించి వే తెచ్చితి౯ా 

విను నానీయొడంఠాటు ]నెళ్లి జనులన్ విన్చించితిం రెల్లగా 

వినతం దొడ్కొని పోయెవన్ మనమునన్ విభ్రాంతి లే కుండుమీ, 

257.1 దోయి- ఒ వ, ఏ, మహోగాకృతి _ 9, వీ. శ,.ష స 

268.1. బలభేదీ _ ఆ 

20}, i నగుచు _ ఈ, ఊ. ఎ ఇకీక్ గ జల 

268 1. లెల్లజనులున్ -వీ శ వన 



264, మ, 

265. వ, 

266. చ, 

267. వ, 

263, క, 

269, వ, 

270. సీ, 

ఇనుశాననికవర్వ్యము-వథమాళ్యానము 47 

అని ధర్మస్టితితోప మాట'వెర వేపారం దగం బల్కి నే 

ర్పునకున్ లోకము మెచ్చం గ్మదువకు( లెంపుం గీర్తియున్ మాయ సొం 

పున డల్లిం దనయింటి కన్ని యమ్మతంబుం (గమ్మణిన్ (గక్కునం 

గొని పథీందుండు వోయి యిందు. డెలమిం గూరంగ నిచ్చెం దగన్. 

ఇవ్వింధంబున నౌచిత్యంబు సం స్తుత్యంబుగా నమృతం బమృతాళన పతికి 

నొనంగి యెనకం జెసంగు కేజంబున విరాజితుం డయి యావృశవై రిని 

సూరల నున్న నురలను మునులను మునులను గలయం గనుంగొని, 

కొడుకుల బంచి శెల్చెస(గుగుజ్టిమువాలమునందు నల్హ గ 

ల్లెడు కియా దీర్చి పన్నిదము గాల్చినకదువ నేను మాటమై 

నొడిచితిం దల్సి దాసి యగు టోర్వక తండియనుక్షి మీ "కదు 

రృడిన*దురుద్దలిన్ మఅచి వాంధవ 2సక్క్యృతి నాదరింపు(డీ, 

అని వెండియు, 

విను! డట్టులు పాపము సే 

సినకదువనుతుల( బొదివి చెండుదు మత్తుం 

డనితాంతో గవివోరం 

బునం దం|డియు మీరు ధర్మమును సాకులుగన్ 

అని వలికిన నతని నంచు నభినందెంచి రమ్మునులును నురలునుం బురందరుని 

తోడ నితనికి నొక్కవరం బొనంగ వలచే యనిన నతండు చలంచికొని 

దకవాసితంలుతో వారల నాలోకించి మనవరంబునకు నాసపడియెడుకొలంది 

వాండు గాండతండు సాఖాద్విన్లుండు కషం డన కూరుం డనుయాదవ 

ధ్యాత్రీకునకుః బౌత్టుండై లోకహితార్థం బుగా( జరియింపం గలవా 

డీమూ ర్రియు విడువండు వివిధవ_ర్హనంబుల వినోవంచుచుండునని'యె. దదనంత 

రంబ సముచిత|వకారంబున నాజంభారిని వారలను దా నామం తితులం చేసి, 

అజుం డుపలాలింస నద్దేవుకావించు 

వరభోజనంబులం బెరిలె నితండె 

200, 1. మదుద్దతిన్=ఖ, వ, ఏ, సత్క్మ్సవ - న 3 iy) 



4 

2/1 వం 

272. క. 

278, వ, 

274. సీ. 

త్రీమదాంగ్రమహాభారతము 

నకాయ జనన త్వగజకచ్చపముల నొ 

క్కెతున తీలమె నెశ్తె నితంజె 

విపులభూరువాశాఖ విణీగిన మునిహిళా 

ర్థంబుగా( జంచున దాల్చి నిత 

సురడేనతో. బురందరుని నిర్మించి యు 

డీవై యమ్మృ్మతంబు దెచ్చె నితంజె 

తి చాస్యంబు దనబాస దప్ప కుండ 
a) 

చాపి యాసుధ మరల నవ్వాకశాస 

నునకు దయ నిచ్చె నీతం యనుచు సిద్ద 

సాధ్యులగ్గింప 2గరుడు (డు సనియె మగిడి 

అని చెప్పి ఫీష్ముండు 

మానవలోకక లిశతబవా 

లానందకరంబు నిష్కులావ్యయసుఖ సో 

పానము నగు సౌపర్ణా 

భ్యానము విని పుణ్యశము,డ వై తి నశేంచా, 

అనినం జాండవాగజుండు సంతసించి వివ్రున కెద్దియేనియు నిచ్చువాండుగా 

నొడంబడి యీనివా6 డేమిగతిం భబోవం గలవాం డని యడుగుటయు 

నతం డతనితో నొకనిదర్శనంబున నది యొ అింగించెద విను మని యిట్లనియె, 

ఒక్ళుస్భగాలంది నొకవానరంబును 

శ్రీకిమైః గూడి వర్తి ంచుచుండు( 

దొలుసుట్టువునమానవులును నెచ్చెలులునై_ 

యుండుట గూర్చు నొండొంటికొక్కూ 

యెడ నొకనాం డవ్వఅడుతోడ నాకోంతి 

గటకటా నీ కిట్లు గడును హేయ 

మైన పీకుంగునంజు డావేర మైనట్టి 

భవము వాటిల్లు క్చ్రేపావముననొ 

270, 1. 

214. lL. 

లలసత్వ _ కొన్నిపతులు8 గరుడండు _ ఐ, ఓ ఓ. క. ఇల 

తొలిపుట్టువున - కొన్ని (పతులు 



275, వ 

ఆనుకాసననికపర్వము.పథమాకళ్వానము 40 

అని తెలిపె నట్లగుటం జేసి యాస గొల్సి వ్నివున 'కియ్యకున్మి_ యొప్ప దని 

చెప్పిన నప్పాండవాాగజుం  డహీనగుణవర్ల నీయుం డయిన హీనవర్డునకు 

మం(గ్రతం[తాదు లుపదేశించుట ధర్మవికుద్దం బయియుండునొకో యని 

యడిగిన నయ్యనిమిమనదీనంద నుం ద్మీపశ్నంబున కుత్తరం బగు నది యొక 

యితివోసంబు గల చాకర్టి ంపు మని యిట్లనియె. 

న (కావ్తాణుండు హీన వద్దనథ వై దిళచుం[ళంఖు లువదోళొంవం గూడదోయుట = 

276. సీ, 

277, క. 

278. ఆ, 

నం, 18 _ 10-1 

హిమగిరిమీంద ననేకద్విజులు దవ 

మాచరింపంగ నయ్యాా[కమమున 

కొక్కాళూ[దుండు ధర్మో పేకు: జేతెంచి 

యమ్మునులకు గురు డగుమునిందుం , 

గని కృప నుపదేశ మొనరింసవే తపో 

వృల్షికె నాకని వేండుటయును 

జనదు వై దికము శూదున కుపదేళింప 

నీవు శుళూషమై నిలువు మనియు 

ననుడు వాండు శుకూవకు( a వసించె 

గుడిసె యొకచెఫం గావించికొని ముదమున 

నతిథిసురపితృపూజ అత్యధికభ క్తి 

తోడం జేయుచు నొక్కింత కీడు లేక, 

నియతియు వినయము: జూచిన 
దయ పుళైడునట్లు గాంగ ధర్మవిరూఢ 

(క్రియ లొనరింపంగ మునిషతి 

(పియమునం గనుంగొనుటకై యరిగె నచ్చటికిన్ 

అరిగి యతనిచేయు నయ్యనుష్టానంబు 

లోన గానివాని మాన( "జెప్పి 

యన యిట్లు సేయు మని యుపజేశింప6 

గరుణ పేర్మిం బుణ్యాకగగతులు 

275. 1. కీకునిక్షి - కొన్నివతులు, 



50 

270. 

280 

281, 

262, 

భ్రీమదాంధమహాభారతము 

అతడు దానికి నతిసం 

ప్రీకాళ్ళుం డగుచు నడపి సిదపం గాలం 

చై తెగి యొకనృపునకు సం 

జాతుం డయ్యెను సమ _న్తసద్దుణమ.లతోన్ , 

మునిపతియుం దజితోడన 

తనువు విడిచి యరిగి యకశనిశం డి యగుడు వి 

|వునకుం బుసైన్ చేదా 

ద్యనుపమవిద్యలకు చెల్ల నావాసం లె 

, పదవడి యక్కుమారకుండు పట్టము గట్టి వురోహితత్వమున్ 

విదిశవిభూతితో నాసా విపునిపుత్తు)వ కవ్విభుండు న 

వ్యొదవెడుమోముతో నతని నోరలు వాజ;గం జూచు నాత( జె 

య్యది గతమొకొ),_ నవ్వునకు నంచు మదిం రలపోయు భూవరా, 

ఒక్కూనాల డవపరంబు గాంచి యప్పురోహితుం డాభూవరునితో దేవా 

నన్నుం గనినప్పుడు నవ్వుదు నావలన 'నేమికీడు గల దది యొఆింగింపవే 

యిడియ నాకు వరం బని వే6ండిన నజ్జనపతి దనకు జాతిస్మరత్వంబు గలుగు 

టం జేసి పూర్వజన్మంబు 'చెలిపి యక్కాలంబునం దనయనుస్టానం బున 'నేమేని 

విహితంలు లుపదేశించుట చేటపడం బలికి శూ దవిషయోప'ేశంబునం బరమ 

గతి దప్ని యిప్పాట రాజ సేవాత్మకం తె నపౌరోహిత్యంబు నడపుటకై 

నీకుం బుట్టవలసె చేను బుట్టు వెలింగి పుట్టినవాండ నగుటం జేసి యెటింగి 

నవ్వుదు నవ్వునకుం గతం బింతియ కాని నీ వొండుకల్మషంబు గలవాండవే 

మవోధర్మపరుండవు గురుండ వాదుమ్మర్శం బునకుం [ాయళశ్చి తంబు చేసి 

కొమ్మని యనేకగోవులం గనకరానులను నొనంగిన నాభూనురో త్తముండు 

పురాతనజననకృతం బగు సుకృతంబునం జిత్రంబు నిర్మలం బై యుండు 

కతంబున నారాజు సెప్పినంతవట్టునుం గలవోలెం దనకుం దోంచిీనం దోషి 
తుండై చానంబులం డీరస్నానంబుల మతీయు జపవోమాది పుణ్యావిధా 

నంబులం కాపంబులు వాపికొని యీపుట్టుకొని సీంగికొని సంయమిసంతాన 

జాతుండై 'యెప్పటియా[ళమంబునం దపంభాచరించి మవోవదంబు నొం'బెం 

252. | రాసులను ధాన్యా జ్యాదుల నొానంగిన _ శ ష ౨. నసంతోషితుండె _ శ, ష్య 

నిర్లోషితుండై _ ఒ వ 



289. క. 

264. వ, 

2685. వ, 

శే, 

అనుశాననికపర్వము _-[వథమాకానము bl 

గావున (శ్రాహ్మగాతత్రియవై ళ్యులకుం దక్క! దక్కటిచారికి నువజేశించి 

(శావ్మాణుండు కల్మషభాజీనం బగు బావ్మాణాదులకుం బరీతూపూర్వకం 

బుగా నుపదేశింప వలయునని చెప్పిన నప్పుడమి ేండు లక్ష్మి యొట్టిజనంబుల 

*ఉయందు వసీయించు నని యడిగిన నాబేవవతుం డతని కి ట్లనియె, 

_ అజ్యీనివాన స్థానములు వా 
ఖి 

నం 138. 141=_]! 

నారాయణాంకతలమువ 

శీ రాజిల్లంగం పాచి చిత్తం బతిప్ 

"స్మేరం ఖై రుక్ళిణి వి 

స్తారరుచిరనయన యగుచు సంభావనతోన్ 

నీ వెట్టపురుషులయందు చెబ్బంగిభామలపాల వసియింతు వనిన నాజేవి మకర 

ధ్వజమాతకుం “జెప్పిన వాక్యంబుల యర్థంబు లువన్యసించెద దాన నీయడిగిన 

యది దేటపడు నాకో శ్రంపుము 

నిత్య సత్యులు "ెచనీరతులు గురుఖక్తు 

ల|ప్రమత్తులు దతు +లమలమతులు 

సత్కర్భృసరులు విజ్ఞానము (దపముదా 

నము (బసాచర్యంబు శమము గల్లు 

వారలు (పీతి నావసియించునిక్కలు 

(తూరు న్యాస్త్రికు6 గృతఘ్యునిం గుబుద్ది 

వర్జింతు నెంగిలి వర్జించి యిలుివాడి 

ఘటకుద్ది గలిగిన కాంతలందు 

నిలు వల్లి భ్మపతికూల నిష్టురాత్మ 
వాని గా 0 

నన్యమందిరగామిని నధికనిద 

8 నుండగు _ శ, వ, కొన్ని తులు 4, వలన వనించు _ కొన్ని (పతులు, 

284. 1. 

285, 1. 

యర్థంబు ~ కాన్ని (పతులు, 

ల చలమతులు _ శ.ష, కొన్ని (పతులు బి వాడి _ ఈ. షన చెక్కు. (పతులు; 

వడి_ వా వీ. 

గమనిక :_ ఈ శబ్దము ఇలు-|-పాడి _ ఇంటి ధర్మము అను రీతిని ఏర్పడినట్లు తోచును, నూర్య 

రాయాంధ నిఘంటువు నందిది 'ఇలువడి' అనియే |గహింప బడినది; ఇలువాసి _ స్మీ 
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'మొనమానినిం దొజంగుదు ినల్టినీత 

టాకతరు షండపుష్చ వాటముల నిలుతు. 

286, వ. అని చెప్పె ద|త్పకారంబులు బుద్దిగతంబులు సేసికొమ్మనినం గురుపతి పురు 

షుల పురంధులసంగతియందు సంస్పర్శసుఖంబు నతిశయం జెవ్వరి!కిం గలుగు 

నని యడిగిన వియ త్తటినీతనూజుం డివ్విషయంబున కొక్క యితిహాసందు 

గలదు విను మని యిట్లనియె 

_: భంగాన్నంచుగ ఉతురావి త్రై తమాథలం గాంచిగవకొలోయు ;- 

నేం, 18 _ 12-1. 

౨87. సీ. అనఘ భంగా'స్వమం డనురాజు పుతార్జి 

యె వటి కపియం బగుమఖంబు 

చేసి ప్యుతుల సవిశేషుల నూర్వురం 

గని సంతసంబున( (గాలు చుండు 

నాతడు వేయక యరిగినచో 2వజ్రి 

దిగ్భాంతి వుట్టించి ేరకాండు 

సనునట్లు నేయ నజ్జనపతి యెక్కిన 

తురగంబుతో నొంటి దూరమైన 

ఆ. కానకేంగి తృష్ణ గదిరిన నల గడ 

నరసి యొక్కవద్మసరసి గాంచి 

వెన్ను మునుగ వాయము నన్నీర దిగిచీం కాం 

కదనివుసొంపు మిగుల మునిగి లేచి 

286. క. భూనాథుండు దృష్ట నెడం 

చాన్మకియ యాచరించి భామిని యె త్ 

దాన కనుంగొని విసయ 

మూనెడుమదితోడ సరసి నొయ్యన వెడలెన్. 

B. నబ్ది విల్వవలిత తేరు పుష్పవాటి సంపదల - ల 

286, 1, కినగ్గలం బగు _వీ శ షన 

శ్వనుండను _ చెక్కు. (ప్రతులు 2, వజి దిగృమంబుట్టించి-వీ. శ, ష 8 దనువ 
సౌంవు _ శం. ష కొన్ని [చేతులు 



289. సీ, 

200, &. 

291, వ. 

౨02, కం 

298. క. 
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వెడలి చింతించి యీయొడలితో "నేభంగి. 

దురగంబు6 నెక్కుదు బురజనంబు 

లేను బోయిన జూచి యే మని తల(తురో 

పొల(తు లే మనువారొ పుత్తు) లేమి 

గాంగ నూహింతురో కానన యుండంగ 

వచ్చునే పోవంగ వలయు నెట్లు 

నని విచారించి పోయిన నెల్ల వారును 

నాక్చర్య మందుచు నంత నంత 

గనుంగొనంగ మం|త్రిగణము రావించి ది 

(గ్యాంతి€ దాను బోయి పద్మ*సరసి 

యందు మునిగి వనిత యగుట యెశీంగించి 

'రాజ్యమున? దనూజరాజి నిలిపి, 

కానకు నేగి శాపసులం గాంచి తపం బొనరింప నం దొకం 

,డానలినాతీ( బొంది (పియుండై నడచెం (గమవ్బ త్తి నందనుల్ 

దానికి( బుట్టి రిద్దలలదర్పులు నూర్వురు వారిం గొంచు న 

మ్మానిని పూర్వపు _త్త9కనమాజముపాలికిం బోయి నెమ్మితోన్ . 

తనకు నొక్కతాపనుండు |పియుం డగుటయు వానివలన న_త్తనయళతంబు 

జనియించుటయు 'నెజింగించి, 

మగతనమునాండు మీరు 

న్మగువతనమునపుడు పీరు “నాయం దుదయం 

బగుటను దోడంబుట్టువు 

అగుదురు ధర పంచి కుడువు! డందబు నేనుడున్, 

[థాకృస్నేహము గల్లి య 

రాతులు భయ మందంగా ధరారాజ్యము నం 

పీతి ననుభవించిరి జను 

లాతతహర్షమునం బొంద నందు 'నెమ్మిన్. 

29. 1. 

292. 1, 

వనము నందు _-శ,ష స. వెక్కు పతులు, 

మతి నా కుదయంబగుటను - శ, ష, 
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294. 

29్రర్, 

296. 

297. 

2968. 

299, 

800. 

శ్రీమదాంధమవాభారతము 

. దానిం గని పాశశానను( డేను వీని 

కహిత2ముగ! జేయ నిది హితమె ఘటించె 

నధికపు త్త సమృద్ధి రాజ్యాఖివృద్ది 

నిమ్మహీపతి పనమ్ముదం వినుమడించె. 

దీని విఘటింపం జేయుదు నని భూనురాకారుండై వచ్చి పూర్వులం గాంచి. 

ఆరాజకుమారుల'మతి 

నీరసము జనించునట్టు 'లక్కూడిజనకుం 

'డేంకినేనియు. బుట్టిన 

వారిం దోంబుట్టువులుగ 2ఓల్వం జనునే. 

అని మజకకీయు ననేక[పకారంబులం జెప్పి వార లెటుంగ కుండ నవరకుమా 

రులకడకు నేలగి 'యితకరిమాటల మొ _త్తంబుల చారలచి త్రంబులను గలంచె, 

అనిమిషవరు డివ్విధమున 

జనియింపంగం జేనెం బగ యనంగతు లై చా 

రును చెగి యొండొరువులతో 

నని జెట్టుగం కేసి చచ్చి రందలు నధిపా 

- చచ్చిన న _త్తవస్విసతి సన్నులు మోమును మోందికొంచు కై. 

వెచ్చనికేన్నునీ రడర వీడిన వేనలితోడం జెల్చ వా 

పుచ్చి తనూజులం *బనున( బొంచి కనుంగొని పోయె విపుండ్రై 

యచ్చటికిన్ సురాధిపతి యాతనిం జూచి లతాంగి వెక్కుచున్, 

* కరుణ మొగమునందు. 'గనుగోని తాను ము 

న్నర్ణిచేటచోవు టాది గాంగ | 

దాని విని _. ఆ ఆ ఖ.వీ శ, ష 2, మొనరింవ నది _ ఆ ల, నంవదయును _ 

ట.వీ శవ 

మది _ కొన్ని పతులు, 2 (వ్రాల్పందగ్యునే _ఇ.ఊ ఏ. ఖ; వాల్వందగునే - 

శ; వార్వింజనునే _ న, వర్తిలఅ జనునే _వీ వష న 

యితవకి _ వ 

కౌమ్ముడి _ వశష లి, బనవ _ వీ, శ వ 

గడకొన _ అ ఈ 



ఆనుకాననికవర్వము_ప్రథమాక్వ్యానము ర్ 

నకలనుతులు నాజి జచ్చుట తుదియుగం 

గలుగువ ర్రీనేంబు చెలియ బలికె, 

శీ01. క, విని యతండే నిందుండ నా 

కనిష్ట మగు కతువుం "జేసి తది హేతువు గా 

నిను. బఅచితి నిశ్రాఆంగున 

ననుటయు సం[భమసమేత మైనభయమునన్ , 

802. క. ఇలం జాలి | మొక్కి యటు తన 

యులుకై నమ్మూఢబుద్ది నొనరించితి. డ 

ప్పలభఘుదయం జూడు నీ శే 

జలమునకుం వ్యాశమే విళాలేయళోర్ణీ. 

శి08, వ. అని రామయై యున్న రాజన్యుండు కై న్భంబు దోంపం బలికిన బలనూద 

నుండు పసన్నుండై . 

=: ఇం/దుంయ భంగాన్దునునవం గోరినవరంటు లిబ్బె యను [గ్హపాంచట ;_ 

నేం. 18 _ 12 _ 86. 

శీ04. సీ, ఇచ్చెదం గొందణ నె త్తజిం గాంచిన 

తనయుల నొసంగుదు ననిన నతడు 

కాంతనై యుండియే6 గనినవారల నిమ్ము 

రేవ నావుండు6 దొల్లి నీవు గన్న 

(పజల చే లడుగవు నిజము "సెప్పుము నాకు 

ననియె. బురందరుం డవ్విభుండు 

వెడసిగ్గుపాటుతో 6 బడ(తుల కర్మిలి 

బిడ్డలబెనం గడు: బెద్ద యనిన 

ఇ, సత్యవాది నైతి సకలతనూజులు 

బడికి చెగడువారు థామినీత్వ 

802. 1. పృలముదయ జూడు - ఇ ఊ ఏ. ఐ, ఒ జో. ఖ 2. గుణాఢ్యా-క, ద 

యశస్కా _ అ, ఈ 

శి04, 1. నీవడుగవు.వ 
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దైన్య ముడిపి పుకువతళయు నిత్తు నీ కని 

పాకోశాసనుండు వల్కె నధివ, 

805. క, విని యజ్ఞగతీనాథుడు 

దనయుల నందఅను నీదుదయం బడసితి నే 

వనిత నయి యిట్ల యుండెద 

ననఘా యివ్వరము నొనంగు మని పల్కుటయున్. 

808, వ. విస్మితుం డె యింద్రుండు దీనికి గతం బేమి యని యడిగన నాిభంగా 

స్వనుం డిట్లనియె. 

$07. ౯. సురతంబున( గడు 'నెక్కుడు 
పురుషులకంచును సుఖంబు పొలంతులకు నుర 

శ్వర యట్లగుటను నాకీ 
'వెరవున రమియించి నిలువ వేడక గలిగెన్. 

808. ఆ. అనిన నట్టులేని నౌం గాక యిమ్మెయి 

విపులసౌఖ్య మొంది వివారణంబు 

సలిపి నిలువు మనుచు కకుండు ననియె భం 

గాన్వనుండు.6 ba నట్ల యుండ 

809, వ. ఆని ధీష్ముండు పాండవా [గజా దీన నీయడిగినయడ్ధ్యం బు 'జలిసికొమ్మనిన 

నమ్మనుజపతి బవాువీధము లగుధర్శ్మం బులు భవత్పసాదంబున వినుచున్న్న 

వాడ నవి యెల్లను జన్మమరణాదిదుఃఖంబులం చాపం జాలునే యనేకజనసీ 
జనకులకుం బుట్టుచు సంసారచ్మక్రంబునం దిరుగం జాల గర్భవాసం బన నరకం 
బన భేదంమి గలదె నచరాచరం బై నయిజ్జగం బస్టిరం బట్లుం గాక దీని విషూ 
న్నంలు చందంలుగా6 గనియెద భవేమోకురాం బగువై ప్పకధర్మం బుపజే 
శింపవే యది యీయుగంలునం దిరోహితం బగుట కృన్టబై ఎపాయనుండు 
నెచ్చె మీయను[గవాంబుల నెటింగెద భవదీయచరరాంబులు కోరరాంబుగా 6 
(వినన్నుండ *నైత్రి నని ప్రార్థించిన నమ్మహాత్ముండు పగతురం 'దెగటార్చి 
చేర్చి పూజ్యం బగుసా[మాజ్యంబు గెకొని తిడీయంబు లగుసుఖంబు 

భంగాళ్వనుండు, భంగాళ్ళకుండు _ అని పారములు 
మోక్షంలగు _ కొన్ని పతులు, 2. వగుమయని _ వీ శ పెక్కు వతులు. 

808. 1. 

£09. 1, 



110, 

B11, 

812. 

918. 

$14, 

810 

811 

B12 

818 
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లనుభవించుచుండుట గీడుగాం జూడం గరుకులచూడామణి యగుసీకుం జను 
గాక యౌవననస్టు లగు రాజ్యపరన్థల తలంపులచొెచ్పె యిది మిథిలాపతి 

యగుజనకుండుంబోళలెం బలికెద వని యుపలాలించి యమ్మహీపాలున 
కిట్లనియె 

పుకు'సాతిగ యె తో(యను 

నిరూసగాము సేయ నూలి నిన్టేశింపన్ 

'వెరవుపడక శాశ్వతస.ఖ 

భరితత నిర్వాణ మనంగ6 బడు. (బకతి నృపా. 

(ప్రకృతులు మెక్కున్నింటికి 

2నక్ళతి యనం జనినయదియ యాద్య మహీపా 

లక పురుషరూపిణియు నై 

విళృతిం బొరయదు నివేకవిజ్ఞాత యగున్. 

విను సంసారవథమునకు 

ననురూవపత( దోయయచుండ నన్య| వక్ళతుల్ 

దనతో (వు భవనిరానం 

బునేకుం గారణము గామమునం విహిత మగున్ 

కావున6 గామ్మకోధము 

లావిర్భూతములు గానియట్టుగం దత్చ 
౧m 

ఇ వేం బున 2దనుపుము 

భావం వివింధము విష్ణుపరతం గుమారా, 

నృప వై వ్షవధర్శము నీ 

కుపబేశించితి6 (బసాదయుతుండ వగుచు సా 

క్షే, 

1 

B 

షాధికయె _ చెక్షు ప్రతులు 

క్లన్నిటికిసి నకృతి - శ ష వెళ్టుపతులు 2 నకృతతయనం 'జనిన్ నక్చత 
యనంజనిన _ న, 

విహితమగున్ _ అ. ఆ, ఇ, ఈ కొన్ని |[వతులు, (గోదమగున్ - ట 

త్యావేళంబున _ చ. ల, 2 మాన్పుము _ గ,ట,. ల. న కొన్నివ్రతులు; నూన్పుము. 

కొన్ని|వతులు, మనువుము -న 
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రపులేబెరు వగు నిది *గనికొని 

యపగతసంసారభయుండ వై నడవు తగన్. 

815, వ అనిన సంపీతుండై ధగ్మజుండు కీష్మునితో: ద_త్త్వంబులు నభ్యాత్మం 

బులు నధిభూతంబులు నధిదై వంబులు ననుసర్వంబునకుం గ_ర్రయు భర్తయు 

పార్తయు నగుచు సకలభూతంబులుం ద న్నుపజీవింపం జెంపారు వాని 

చెతీంగింపషేే యని ధర్శజుం డేడుగుటయు నతనికి నమ్మహితాత్ముం డి 

టనియి. 
గా 

816, ౯. సనకుండు శసనందనుండును 

సనత్కుమారుండు సనత్సుజాతు(డు నలువుర్ 
తనయులు (బవ్మాకుం బంచము 

డును షష్టుండును వసిష్టుడును జళంకరుండున్ , 

817. ఆ, అనఘ విను మరిచి యనంగ భృగుం డన 

నంగిరను( డనంగ ననంతేరంబ 

యతి యనం బులస్తు( డన బులవుం డన 

(గతు వనంగం బుట్టు నుతచయంబు, 

818. వ ఆసనత్సుజాతుం డంగుష్షపమాణమూర్తియుం (బజ్వలిదనల!న్ఫూ ర్రియు 

నయి లోకంబుల నెందునుం జరియించుచు నొక్కునాండు మేరుశిఖరంబున 

నారదుండు నన్నిహీతుం డగుటయు: దదియనల్లాపసౌ ఖ్యం బనుభవించు 

చున్న యెడ నిట్లపోలె నడిగిన నారదునకు నమ్మవో యోగీక్వరుండు నెప్పిన 
వాక్యంటు లితివోసరూపంబునం "కెల్లు నవి యుపన్యసించెద నవి భవత్పళ్నం 
బున కుత్తరం లగు నాక్షర్జింపుము, 

814 1, వెరవగు - ఆ, ఈ వ 2 గైకొని _ శం ష 

816 1. వేయని ధర్మజుండడుగుటయు నతనికి శ వష, చవేయనుటయు నీతనికి _ వా, చెళ్లు 
(పతులు క 

818 1, సనాతనుడు _ న. కొన్ని|వతులు 2 నారదుడున్ _ ర, ౪ 

816 1 మూర్రియనయి -క 



819, 

820 

821, 

82వ, 

824, 

825. 
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5 నన్ త్స్రుచాతండు నారదునో తవదోలింబిబ్తో త్రం [వకాలోను i 

నం. 18. 88-1 (కుంథ) 

దళకల్ప సహ్మసంబులు , 

కీనిశ యింతియ దివస *మిది సునిదారతికిన్ 

విశద పబోధముకకు 

న్వశగతకాలములు విష్ణునకు విమలమతీ. 

. అవ్య క్షం బనయగా దన 

దివ్యాత్మన కలిగి యుండు ధీసారనిధీ 

భవ్యాత్ళు లభేదస్టితి 

నవ్యావాతదృష్టి గంతు రయ్య మళ మ్మున్ 

+ అపర మేశ్వరుండు., 

శి నిద్రించు. వభాతం 

వై నక మేల్కని సృజించు నంబువులః దగం 

చా నం దిడు( దనవీర్యము 

దాన మవోండ మగు హేమళాస్ఫురితం బై. 

తదనంతరంబ 

' (బహ్మం గల్పించి చానికిం బతి "జేయ 

నమ్మవోత్ము6 డపహాంకార మావహించి 

మనను; బదియిం| దియములు బుద్దిని ఘటించి 

చదలు మొదలగుతమూతవంచకము: "జేయు 

అయా్యకాళవవనాగ్ని జలభూము లగుభూతంబు అేనింటికి గుణంబులుగా 

శబ్రస్పర్శరూపరసగంధంబు లావహిాంచుం (గమంబున 'దేవమునిదానవ 

గంధర్వకిన్న రనరజాతిజంతుజాలం బులం గల్పించు నన్నియు నవాంకార 

వ్యా ప్పంబు అయి యవ్య_క్షసాగరంబున మగ్నోన్నగ్నంబు లగు చుండు. 

Bie =, సిశి_ ఆ ఊ, ఐ, ఓ, బౌ, క, ఖగ చ.తి వళ్ళ 

, మునకు _శ 

|బతొగ_శ 
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826. 

B27. 

828. 

829. 

శే. 

రైనా 

శ్రీకుదాంధమహాభారతము 

, విథు( డావిషుం డేత 

|క్పథవస్థితివిలయముల కుభము నకుభంబుం 

(భు వె తగ6 గాంచి నడపి 

విభచోజ్ఞలకేలి సలు వినుము. మవోశా 

అంబరాదిభూత ములు శజ్జాదిగుణము 

లింద్రియంబు లవాంకార మిద్దతేజ 

నునము బుద్ది యనవ్య_కంబు మహితవేద 

'వేద్యత_త్త్వంబు లీచతుర్వింశతియును. 

. అధ్యాక్యాదులు "సెప్పెర నాకర్ణ్మి ంపుము, 

| శోత మధ్యాత్మంబు సూవె శబ్దం బథి 

భూతంబు దిక్కులు పురుమముఖ్య 

యధి2చై వముట్ చర్య మధ్యాత్మ మందలి 

కిసంస్పర్శ మధిభూతసంజ్ఞ కంబు 

దానికి నధిచై వతంబు మరుత్తు నే 

(తంది దా నధ్యాత్ముకంబు రూప 

మధిభూత మాదితుఘు( డధిడై వతము జిహ్వా 

యధ్యాత్ముకము ళన మారయంగ 

డానియధిభూతీముదకము దదధిదై వ 

తంబు [ఘా మధ్యాాత్ణంబు దలంప గంద 

మనఘ యధిభూత మగు దదీయాధిదై వ 

తంబు మేదిని యండు విద్వజ్ఞనమ్ము. 

ఇది బుద్ధీ గియపసంచంబు. 

_ వాయువు _ శ వష, న, వెక్టు ప్రతులు; దీవియును న. ఇచ్చట మూలమిట్టున్న ది, 

“అకాశోం [ప్రథమం భూతం[కోతమధ్యాత్మం శట్లోధి భూతందిశోధి దైవతం" 

18-99 _ 29 కుంభకోణ్యపతి, 2- , దెవతము _ శళ,ష. కౌన్నిప్రతులు. శి స్పర్శ 

మధిభూత స, 4 విద్యుత్తు -ల.ళ ష న వెక్టుపతులు- 5, ముడుపతితదధి చైవ 

తంబు. లఅ.శ, ష.న వెక్షువేతులు, మవ్పతిదధి _న ఇచ్చట మూలము 

"'ఆపశ్చతుర్థంభూతేం జిహ్వాధ్యాత్మం రసోధిభూతం వరుజోధిదై వతం స్యాత్." 

18 -99. _ 22 కుంభకోణ (వతి, 



ఆనుశాననికపర్వము_-ప్రథమాళ్యానము él 

881, సీ. పొదపాయూా వస్థ పాణివాగ్వర్గ ంబు 

గర్చేం| ద్రియము అవి నిర్శలాత్మ 

యధ్యాత్శములు వాని కగు నధిభూతముల్ 

గంతవ్యమును విసర్షంబు ఓన్లోలి 

నానందమును విను మనఘ కర్తవర్చివ 

_కృవ్యంబు లన నధిదై వతములు 

జివాసుమి త్ర పజాపతిళకవవబ్నులు 

మణ్ యవాంకార ౦బు మనను బుద్ది 

శే, పూజితా ధ్యాత్మకము లధిభూతవృ త్తి 

"వలయు నఖిమానమంతవర్థిములును నిశ్చ 

యంబు నధిదె వములు మేధ యమృతకరు(డు 

(బ్రహ్మా మిది వేదవాక్యనిర యవిధంబు, 

882, క- ఇవి యెల్ల విష్ణునం దు 

దృవము లయము బొందుచుడు బహువీచిక ల 

ర్షృవమునం బొడమి యడంగుమా 

డి విశేషము గల్ల దతనిేకికా విభుం డగుటన్. 

శికకి. క విను మవ్యక్తం బనరాం 
జను మూలప్రకృతి పురుషవై తన్యము నె 

క్రొనినం కేతన యగుచు భు 

వనతంత్రం బెల్లి నడపు 'వై థవ మెసంగన్, 

894 ఆ. అట్లు లోకకర్త యగునంబుజాముండు 

పట్టుగొమ్మ భావనవవారుండు 

981 1. నోలినానందమును _ వ, శ, ష న, వెక్షు పతులు. నోల్మనానందము _ వా, 

2 ఏష్టుండు కాలుండు విధి శ్యకవహ్నులు _ గ; భానుమ్మత _ శ. ష, వెష్టపతులు 

బ్యభుమ్మత _ వ పాద నంపుటికి “విష్ణుడు”' ఆధిడై వతేమని కుంభకోణ వతి, వాను, 

Name of Vishnu Aptes Dictionary, §, వేధ _ కొన్నివతులు, 

, కి విభవమగుటన్ _ ల 

ఈ పద్యము పెక్టు కాళప్మత |వతులలో లేదు, 

౨82. 

384, = — 
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వారునియనుమతమున నభిలబ్టజాండంబు 

లట్టు వుట్టం జేసి యడంచుచుండు, 

తికి5. వ, ఇట్లు నెప్పి సనత్సుజాతుండు నారదుం జరిచార్తుం జేసె ననిచెప్పి ఖీమ్ముండు 
రా థి 

ఫీమ్మాగజుతో "వెండియు 

896. ఉ. ఇంతకు మూలమై యిరువదేనగుత త్త్వ మనంగ 'వేదవే 

దాంతపురాణ వేద్యు6 డగునప్పురుషుండు వెలుంగు వాండ కా 

లాంతకు! చై నయచ్యుతు( డనంతుడు యోగిజనాంతరంగవి 

(శాంతుండు విష్ణుం డద్వయుం డసంగు,డు గౌరవవంశదీపకా, 

881 వ అనిన విని యజాతక్ళత్రుండు సరిత్చుత్తునితో నియత లయి యగ్నులు 
దమయంద నమాహితంబులు నేసికొని మహితాత్ములు. నిజాత్మల నప్పర 

మాతు నెట్టివానిం గా భావించు "ఆింగింప వే యనుటయు నతనికి ఖీష్కుం 

డిట్లనియొ. 

888. క, అమ్మతోత్ప త్తీసమయమున 

నమరులకును చానవులకు నని వాటిలె నం 

దమరులు డప్పిం కేడ్చడి 

కమలభవుని నాశయింపం గా నియతిమెయిన్ 

899. వ. అకండు నారాయణి నాత్మయందు నిలిపి, 

840. శే. భక్తవత్సల పరమాత్మ పద్మ్శన్నేత 

నర్వభూతమ హాళ బుక్సామయజురు 

పాస్య సాధునంరతగా పరవిహోర 

నురలు రిపులశే 'నల(గిరి శరణ మగుము, 

841. వ అని సంస్తుతిపూర్వకందుగా6 |థార్థించె నట్టియెడ. 

842. క. జలదస్వననన్ని భమె 

'యొలు గొక్కటి సదలం ఇలలా నే నిదె మిమ్మున్ 

896. 1. మైనహరి యెప్పుడు నీకు విధేయడైన వేదాంత _ క మే 

840. 1. నలిగిరి _ కొన్నిపతులు, 



కశక, వ. 

844, క. 

845 వ, 
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"గెలిపింపంగ వచ్చితి నను 

విలసద్వర్శములు గాఢవిశదంబులు గాన్, 

తదనంతరంబ యకుంఠితవికముం డగువై కుంరుండు. 

గరుడారోహణలీలా 

సరభసు(డై చ్యకగదలు శార్భ ము జంచ 

తరముల వెలుంగ నడరి య 
సురగణములః |దుంచె సురలు చోద్యం బందన్, 

ఇట్లు సర్ది ంచి తళ్చణంబ యకం డంతర్జానంబు నొందిన సంతసంబును 

నచ్చెరువును వెనంగొ నుజెందంబులతో బృంచారకబ్బందంబు లిన్ముహోత్ముం 

"జెవ్వం 'జేమిభంగివా6 జెణింగింపనే యని యడగిన నజుం డితండు విష్ణుండు 

వై కుంరాభిధానంబగు మూ _ర్తివిశేవంబున ఏవారించె విమ్లునివిధం బిట్ల దని 

యెజుంగను శెటీంగింపను శక్యం బగునే యయిన నొక్క తెఅంగునం 

'దెలిపెడునట్టియితివోసంబు గలదు వినుం డని పలికి వినిపించె ధర్మనందనా 

యానిర్శలచాక్యంబు లుపన్యసించెద చాన నీ యడిగినయర్హంబు కేటపడు 

నాకర్ణి ంపుము 

=: గడుత్రుం తుండు ముశులత బిష్టుదోవుని మహపామాజికొయంచు సెన్టుట:- 

846. సీ. 

(నం, 198-40.) కుంథ) 

హానగి8మీ(ద ననేకమునీం। దులు 

సిద్దుల. గూడి గోష్టిసుఖంబు 

ననుభవింపంగ లీల నచటికీ పచ్చి సు 

పరుండు వారికి 1 బణతుం 2డగుడు 

వా రఖథినందించి గారవంబున నుఖా 

సీను. గావించి యర్చించి పీతి 

, వచ్చెద _ ఊ వీ, శ.ష 

* వినోదించి _ అ ఆ. ఇ, ఈ, చ ల, కొన్ని[ప్రతులు, 

+ [చేణుతిజేయ _ ఇ 2, డగుచు _ కొన్నిపశులు, 
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నతనితో సల్లావ మాచరించుచు నుండి 

౩ గి 'యొక్కటి యణిగాద ము-జ్ఞ్వలాత 

శే. యనిన నాతండు ధిన్యుండ నైతి మీర 

'లెద్ది యడిగాద శేను నాయెజింగినంత 

యతులనుతులార చెప్పెద ననుడు వార 

'అెలమి నన్వివాగేందున కిట్టు అనిరి 

జగ క. (వియభక్తుం*డవు భక్త 

(వియుండును విష్ణుండు నీవు ప్రియుల భక్తుం 

డయివ 0 తావిళుకడ 

దయం చెలియంగం "జెప్పవే యతనితెలం గెల్లిన్. 

848, వ. అని యడిగిన నతండు వారల కిట్టని యె, 

849. క, న్ధూల్మపకారకేమున నీ 

తె ఏలోళ్యము గాివం బూని దయ చిగురొ త్తన్ 

లీల (దైవర్తింపంగ మన 

మాలోకింతు మడి గనుట యన వచ్చునొకో, 

850. ఆ. పనును మీరు నేల మఆి యెన్వరు దకులు విష్ణుచందముం 

బూని యెటుం!'గ నవ్విభుండు భూరిదయారతి నాకు నేర్పడం 

చాను మవోద్భుతంపుజరితంబులు నూపుచు భావకామృతం 

కాన(గం జేసె జేనాచెవుల నవ్విధముం చెలియంగ ఇెచ్చెదన్, 

851, సీ. అమ శేం్యదు నిర్జించి యమృతంబు గొనిపోవు 

నప్పుడు వీణెంచె నాకసమున 

8 యొకటి _ కొన్నిపతులు 

847 1 డును - కౌన్నిివతులు- 

849. 1. మగుసీ త్రైలోక్య _శష, 2 వనతడు - ఆ ఆ. ఇ, ఈ కొన్న్మివతులు. 

శీ. ల వినోదింపగ _శ.ష, 

850 1. గరావితుడు _ వ 2 వీనులకు నవ్విరముం _ గ. 



852. వ, 

తె5త, క. 

854, వ 

అనుకాసనికవర్వీమ-వథమార్వానము శప 

"మెచ్చితి వివాగేంద్ర యిచ్చెద వరము నీ 

కనుమాట యది విని వార్ష మెసంగ 

నెర్వరో యెతుయగ ని న్నెఆింగించి మణి వర 

మిమ్మంటి దానికి నెలమి నగుచు 

గాలంబుతో గూడంగా నెజింగెగివు వా 

నానమవు గమ్ము నాకనుము6 బురుషు6 

డొక్క డుజ్ఞ్వలకేజోమయుండు దోంచి 

జరయు మరణంబు లేక యనురుల సురల 

నోర్వం బాలినబలముతో నుల్లసిల్లు 

మని వరం విచ్చె నిచ్చిన నధికభ క్షీ 

విను దండ| ప్రణామం చాచరించి, 

నీవావాన మయ్యెద రథ 

మీ వెక్కినం గీతు చై. వహింతు( ! బెనుపు నొ 

కీవరము నిచ్చి మనుష్పము 

నావుడు నవుం గాక యని మనః[వియ మెసంగన్ , 

పలికి యంతర్జితుం డయ్యె నంత సంతపంబు నచ్చెడువునున్ జెరయుకునం 

బుతో మదీయజనకునిపాలికిం జని యీవృళ్తాంతిం జెణింగించిన నతడు విక 

సిల్లుచు నావదనంబు వీఓంచి ధన్యుండ వెతి వమ్మువోత్మ్ముండు నారాయ 

గుండు నీవలనియను [గవాంబున సల్గాపసౌఖ్యంబు 6 (బసాదించెం దపంబున 

శేకయోగసమాధి నవలందించి యేను దన్నెలుంగుటం గోరి యారా 

ధించిన నాకు నీలశ్వేతపీకారుణ'పింగళంబును  బవాళాదరపాదపా౭ిశిరో 

నే తంబును నై నదివ్యగా్యతంబు నూపీ సంగంబు గలయంతరంగంబున నన్నె 

అుంగ వచ్చునే నిస్సంగుండవై యొజింగెదవుగాకో యనియు నట్టియవ్విశ్వ 

రూపునకు  కాశ్వతసరిచర్య నేయంగలవాండడ నగుటం గృతార్థతం 

, మిమ్ము నా శెజిగించి _వీ.శ షష, 

+ ఏనుం (బాణాయానుం బాచరించి = అ, 

, నెలమి _ కొన్ని (ప్రతులు, 

. పిశంగంబును _ ఎ 
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కిర్. సీ, 

కెరీర వ 

8567, క, 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

బొందితి బదరికా[కమంబున కరిగి యచ్చట సకలలోక నేవ్య్రుం డగునాభథ 

వ్యమూర్తి ేవింపు మని యానతిచ్చిన నయ్యెడకు ముదంబునం బొదలు 

చుంళోయి, 

అచట నారాయణు నచ్యుతు పారిం బుండ 

రీకాతు గోవిందు లోకజనకు( 

గని భక్షి. (బణమిల్లి వినుతి సీయంగం వీ 

తాంబరకలితేమై యమష్ట భుజము 

శంఖచ|కగదాసిశార్దధరంబు!ను 

వై నరూపము చాల్చి యవ్విభుండు 

సియినవ్వుతోడ వచ్చితి మేలు చేసితి 

రమ్మంచు6 దా ను త్తరంపుందూర్చు 

చెసకు నల్లన పోవ ఇెం వెపంగం గడంగి 

వాజఆఅవలయు నా కమ్మెయి బహు నవస 

2 మూజనంబులు నని వితతో జ్ఞ్వలాగ్ని 

యద్భుతముగ ననింధనీమై వెలుంగ 

కని యప్పావకుం జావకద్యుతి యగునమ్మవోయోగి ప్రవేశించి యందు 

కివాసహితుండై. శివుడు దపంబుక[ నేయ! దదీయినంవి త్చౌఖ్యం బనుభవించి 

యయ్యనలంబు గడచి యరుగుచుండ నేనును ీబ థె క్రమాఖిభూతుండ నేగుచు 

విడువక వెనుక( బోవుచుండితి నిట్లు మటియునుం శెద్దయు దవ్వు నని 

యద్దేవుండు బాస్కరకిరణంబులకుం (వివేళంబు లేనిమహాతమంబు సొచ్చె 

నచ్చటం జూడ్కి-నెడి మూఢత్వంబు నొంది 

ఆ'డేవు( జిత్తమున నిడి 

యాదిపురుష కరుణ నన్ను నరయు మెచటిేకో 

లునభయహ_నము _ శ. ష, £ యోజనములని చని- స. తి, మయ్యు వెలుగ - 

కొన్నిద్రతులు 

చేయునట్లు దోశె దడీయ నందర్శన సౌఖ్యం బనుభవించి యయ్యనలంబు - శ,ష. 

- నందర్శన సౌఖ్యంబు _ ఊ, వీ శీ ఒర్మికమాభిభూతుండ _ ట శ, ష, కొన్ని 

(వతులు 

. కింబోదు గతి యెదీయనణా - వీ శ ష చ కొన్నిప్రతులు, 



9568 

859, 

860 

861, 

862 

860, 

ఆనుశాననికపర్వము-వథమాక్వాసము 

యేది గతియొ నా కనగా 

నీచెక రమ్మనుచు( డీపు మెల. గుం జూవెన్, 

మది భేదము మై డప్పియుః 
గదిరిక నే శరణు వేండంగాం దమ మెల్బం 

దుడి వోయి లేక తక్మెను 

వాదయానందకర మెనయెడ'యె యుంగన్, 

వట్టవగలింటిసూర్యుని"పగిది నతండు 

దోశ? సూ "ర్యేందుతారకద్యుతుల కచటు 

గోచరను గాదు దేవతాళోటి యాది 

మైనజంతువులకు నగమ్యస్థలంబు, 

దుందుఖినిస్వనములు నా 

నందనమృదుమధుర గీశనాదములు( 'జెఏం 

బొంది మకరందనిందు 

స్యంది!క మలనుభగోనదులు నచ్చటం దోయణెస్, 

నురలకు నిమ్మెయిం Vy 

స్స్ఫురణము లే దన్న యట్టిపొలుపున వెలుగన్ 

నరులం గొందజ( గాంచితి( 

దరుణులనుం గంటి నద్భుతితమాక్ళతులన్ . 

వారు పూజ లొనర్పంగ గారవంపు! 

జూడ్కి- నబ్దేవుం డందఅం జూచు చరిగె 

మజియు నట త|త్స దేశంబు మహితవహ్నా 

మయతః జేసి భయంకర మయి వలింగ. | 

అచ్చట నే నతనిం గానక, 

67 

BbY, 

8¢0, 

961 

భంగి _ ఆ, ఉ. జొ.వ 

, త కమలాకరములు నచ్చట దోచెన్ _ శ, ౪, సరనులచ్చటః దోచెన్ _ వీ, ష, 
' 

జేతస్ఫురణము వీ శ షన, శి, రమాకృతులన్ = అ, ఆ &ఇ. ఈ, ఎక, 

గజ ట, వళ 
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864 

865, 

866, 

887 

868, 

869 

d70, 

శ్రీమదాంధమహాభారతము 

క, (భమ గొని యద్దేవునిం జి 

_త్తమునం చెడి కరణి శరర దయ గావుము న 

న్నమిత్రై శ్వర్య యనుడు క్రీ 

తమధురలలితాకగముగ6 చాని ట్లనియెన్. 

క, నిను నే మఅతునె నీ దగు 

జనకునిచే నన్ను విని సునంగతమతి వై 

చనుడె-చు కు నెజటుంగనె 

వినతాసుత యిందు రమ్ము విడువుము భయమున్, 

వ, నన్నుం గానమికిం *ళలంక వలవదు. 

క మమకారావాంకారము 

ల మతిం జొరనీక నిశ్చలం బగేచూడి్కిన్ 

2నమ వేతరూప నన్నున్ 

కమభరిళాత్మకులుం గండు సారవిచారా 

శే. నీవు నామీందివేడుక చెఆయ నిష్ట 

తోడ దలంచుట మామకస్టూలరూప 

దర్శివై యుండు దేని నన్ను దయ దల్పిర 

గారవించిన ననలంబు కందు వాసే. 

వి ఇవ్విధంబున సుఖం జేసి ననుం గాలిపించుకొని మణీయు దవ్వు సని యాళా 

కంలున కెగసిన నేనుం 'డోన తగిలి పోవ నంతర్జానంబు సేసె నిట రమ్మను 

"నెలుంగ యాధారంబుగా నాచక్కటికీం బోయి, 

క. కమనసీయవాంనకులనం 

గమళోభధిత మైనయొక్కకమల్లాకరమ్లుం 

(బ్రమదమున చాన నవగా 

వాము సేయుచు నున్నతక్ను నచటం గంటిన్ 

885 
386 

807 

869 

|, నంయుతమతివై _ ఒ, ట.లవ 

|- వగ్గవ వలదు = కొన్ఫివతులు, 

1, దృష్టిన్ _ వీ. శ. ష 2 నమువేతరూవు -దీ శ. వ, 
1 తోడన_ కౌన్నివతులు. 
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872 

578 

874. 

8/5 

311, 
87» 
B74, 
875, — బా పా టా 

ఆనుకాననికపర్వము.[పథమాళ్వాసము 

నాదిక్కు గనుంగొని తా 

నాదమురనః బిల్బె "నేను నచటికిం జని యం 

చాళేవునిం గానమికి వి 

పారం బందుమదితోఢం జంచలద్భష్టిన్ . 

. కలయంగం జూడ నద్భుతము గాంగ ననేకేళళాగ్ని వో! తముల్ 

వెలు(గుట గాన వచ్చె బహువేదరవంబులు వింటి దత్స న 

రక్తల( బొడగాన నట్టయెడ దారుణరూపసుపర్ణ సంఘముల్ 

బలువిడి నావయిం గవిసె (భాంకుండ నైతి భయంబు "వెంపునన్. 

అట్లు భయము. బొంది యచ్య్యుత రివ సవా 

(సాత చేదమయ యనాదినిధన 

(తిథువవై కనాథ |కినయన గోవింద 

పద్మనాభ వార కృపావిభేయ, 

అని మణీయు( 'బెక్కు పేళ్లన్ 

వినుతించుచు శరణు వేండి వినతకిరన్కుం 

డును ముకు శీకృతవాన్తుం 

డును నై యే నుండ దేవుండు 'వసాదమునన్. 

తను 'జూపి యాడ కోడకు 

వినతాసుత యని'యె నపుడు వినుకే మొదలం 

గనిన బదరికా[క్రోమ మ 

య్య నచటు విస్ణున్నిపభావ మే మనవచ్చున్, 

అప్పర 'మేశ్వరుండు లలితాష్ట్రుజం బగురూపు దాల్చి తా 

నెప్పటియట్ల నిల్ళెం గని యేను మనంబున నద్భుతంబుతో 

ముప్పిరిరమైనకౌతుకను మోదము నెక్కౌన నాకు సత్క్బృపం 

ఇప్పెడు. గాక యెట్లు నని చేరథి నంజలి మౌళిం శేర్చుచున్, 

80 

దముగల మనసుతోడ జంచల = ఏ, శ, ష 

హుకాగ్ని - వ, 

, దనునై,.,,..దతిశయకరుణన్ - వీ, క, ష, న, 
, ననుజూచి - నవీ, ళ, ష న, కొన్నిపతులు, 
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877. వ. 

878. సీ 

878, వ 

శ్రీమదాం[ధధమహాభారతము 

చేరి వినయావనతుండ నయి దేవా యేను భవత్చాదభక్తుండ నేని నీదయకు 

'భాజనంబ నేని చాకు వినం దగు నేని దురధిగమసారం కై నభవదీయ 

ప్రకారం బిట్టి దని యెజుంగునట్టుగాణి జేప్ప వే యనిన నానర్వలోకళర 

యణుస్టండు గారుణ్యామృతమయం బె నచూడ్కి- నామీద నొలయ నిట్లనియె. 

బిమ్హుదోవుండు గథళ్ళంతున్ వఏదోళింబింయాత్య తర భఠాలయు. == 
[ర | ని 

నం 18 = ఉలి _ 1. (కుంభ) 

._ అనిమిషగంధర్వదనుజు లాదిగ నెవ్వ 

రును విను వాయున్నరూ వెలుంగ 

రఖ=*భూతములు నాయం దుద్భవించు వ 

_ర్రించు లయించు వ ర్లింప నేను 

వానివకందిన *వసీయింతు సర్వంబు 

నందును నొతత్ట్వై మధిగమి ప 

నగు నగ్నియాళ్ళు నమాహితింబుగం "జేయః 

గామవక్టిత మపా *కొరపిముక్సు 

మజడ మపరి[ గవాం బఖహింనాను మోది 

(కోధరహిగంబు నిర్మలబోధయుతిము 

నిత్యతృ ప్తంబు శాంతంబు నత్యభ్రి 

'మైనచి_త్తంబు గలనియతాత్మకులకు, 

సాంఖ్య యోగయు కులు బహిర్ణక్భనులై నిక్బయరహితుక్రై రేని నన్మదీయ 

త_త్తంబు గాన నేర గది మోవాపంకమగ్ను లగువారికీ నువవాసంబుల 

నియమంబుల (వతెంబుల నెల గ శక్యంబు గా 'దేళాంచికధ్యానపరుల 

కెలుంగుట గలుగు రజ_న్తమోదూపషిశంబు గాక కేవలసత్వ్వాధిష్టితం బయిన 

జ్ఞానంబున న న్నవలంబించనది నూత్ముపరణి వాను దేవనంకర్ష గా పద్యు 

మ్నాగనిరుద్దశామంబులం జతుర్విధంబుల విభక్తుండనై. (పాణులయం దాత్మ 

బుద్ద్యవాంకారమసోరూపవ్యావకత్వంబు నొంది యుండుదు నిట్టిది మదీయ 
© ల 
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1 భాజనుండనేని, పాత్రుంఠనేని - అని పాఠములు 2. [వసాదింవవే యనిన _ వీ 

క మున 

1, వర్తింత - న. 



360 క 

888. వ 

884, తే. 

లిరిక్ వ. 

ఆనుళాననికవర్వము-వథమాక్వానము 71 

స్థూల పకారంబు గళ్యపనందనా నీవు మన్మనసుుండవు మద్భకుండవు మత్చ 

రాయణుండవు నె మత్స్వరూపవేది వగు మనియె నని చెప్పి నుపర్లుండు, 

పుర షవరులార యద్భుత 

తిర మగు వారిదివ్య చేష్టితము నాశం ద 

శ్కృరుణం దోంచినయటైది 

పరిపాటిని మీకు. చేటపఅచితి భన్ 

అనిన విని యమ్మునినిద్దజనంబులు పరమాదరంబున నప్పతిదేవ్స, దీవించి 

యామం తణంబు సేసి వార్లోత్కర్హ ంబునం జి త్తంబులు జొ త్తిలం దమలోన 
య యె యె వాక్ తగా 

అక్కుజం బగుచున్న యిక్కథ యివినిచే 

విని కృృతార్జుల మెతి మనిరి మజియు6 

బుణ్య మాయుహ్యం బు భూతి: దము భక్తి 

వినినని పుండు వేదవిద్య చెంపు 

నృవవై శ్యళూ దు లనుప మానజయధన 

సెఖ్యంబులను గండు వర్వజనుల 

కిహ పరసిర్భుల కిది సాదనం బగు 

నని పల్కి యా, కేచ్ళం జనిరి డీని 

(వ్మా నుశలకు "ఇెప్పినథంగి వనువు 

లవనినురు లయి వచ్చి మాయమ్మపాల 

నున్ననా*ర్డి6 "జెప్పి రయ్యున్నరూపు 

నీకు: జెప్పకి( గురుకులన్భ పవరేణ్య, 

అని చెప్పి చేన వతుండు 'వెండియు నిట్లను( బాండవా[గజా వె కుంరసుపర్ణ్మ 

సంవాదం బగునీయాఖ్యానంబునకు నభ్మిపాయం కాకర్ణింపుము- 

వివిధరంకల్ప యజ్ఞ ముల్ విడిచి యాత్మ 

యందు నిష్టమె నగ్ని నమాహీతముగ+ 

"కేసి నిన్సృవా(డై విష్టు( జి త్రక్భల్తిం 

జేగ్చువాం డ వియన్టీతి6 "జీరనేర్చు. 

అని యిట్లు ఫీష్ముండు విష్ణుస్వరూవజ్డూనవకారం వితివోసరూపంబున ధర్మ 

జునకుం ఇప్పె నని చెప్పిన నప్పురువషవరులయడుగుట లును “'కెప్పుటలును 



7 శ్రీమదాంగధ్రమహాధారతము 

లోకహితంబులై యింత యొప్పి యుండునే యట మీ(దినంఖాషరగావిశేషం 

బులు సెప్పు మని యడుగుటయు, 

శిరిడి. చ. మునిహృదయాల్డ! శాంతిమధు మోదవినోదిమరాళ 2గాథచ 

(కనివాతళూలనిర్మథిత శాతన యూ థ నితాంతభ_ోలా 

వనరమణీయ వేదపరో వారనిరర్ల ళ సేవనీయ ని 

త్యనిరువమాననిర్మల నిరం జన ఖేలన *ఉధర్మపాలనా. 

కం. ౪. నదయాపాంగా సరిణా 

మదశాసంగమీనిరాస మధురతమాంగా 

మధళోకరహితచేత 

స్సదనా సంజనితనమువసంహృాతమదనా, 

868. మాలిని గరుడవృమపతాకా కల్పిళా శేషలోకా 

నురపరిషదుపాస్యా శుద్దసంవిద్వికాస్యా 

పరమమహిమసీమా భవ్యకారుణ్యధామా 

నిరతిశయగుణాలీ నికష్కులానందశాలీ, 

శద్బూయ:;- ఇది (శ్రీమదుళయకవిమి త్తి కొమ్మనామాత్యవు శ్ర బుథాళాధనవి రాజీ 

తిక్క నసోమయాజి ప్రణీతం లై న శ్రీమువో రాగతంబున నానుళాననికవర్వం 

బునందు( (అథమాశ్వాసము, 

888. 1. భృంగ _ క. ష్య నంగ _వ, 2, నాథ - ఆ, ఇ, ఈ.చ జ, టల వశష, 
కొన్నిిపతులు. శీ పాల్క వార - అని పాఠములు శీ, భక్త _ కొన్ని పతులు, 



నీవమదాంధ్రమహాభారతము 

ఆనుశాననికి పరము - ద్వితీయాశ్వాసము 

సా 

—0-—0—— 

(బ్రీమయవత స్థల 
రీమయవా కూర్చ బంధురీక్చతసౌంద 

ర్యామృతరసకీ గ్లనవి 

'చ్యామయ నిగమాంతిే వేద్య వారివార నాథా, 

అష్టా (క్ం ఉనుమనివమారు చరితము 

సం 18.1910 

కేవా వై కంపొయనుండు జనమేజయున కిట్లనియె నట్లు నారాయణ 

స్వరూపనిరూపణ్యపెకారంబు. విని యబాతళ్ళతుండు సంజాత పీతుండై 

పిశామహుతో( గన్యాదానంబునకు వరుం "జెట్టివాండు గావలయు నను 

టయు నక్కురునంళవకుం డీఏషయంబున నొక్కాయితివోసంబు గలదు విను 

మని యమ్మానవపతి యాననం బాలోకించి. 

అనఘ యష్టావకు( డను బవ్ముచారి న 

_త్తముండు వదాన్యు. డనావసో త్త 

మునికూ(తు సు పభ యనుకన్యం 'బె-డి గాం 

గోరి యాశని నడుగుటయు నత(డు 

నీవు యోగ్యుండవు నీ కిత్తు నాపుతి 

నంతకు నుత్తర మరిగి రము 

10 

వాక్య _ అ, ఆ ఇ. ఈ, కొన్నివతులు భవ్య _ క, 

ీతియె _ కొన్చివతులు 



7A 
భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

నావుడు సంయనినందునుం ఉందుల 

కరుగుదు చేపని యాచరింతు6 

బనుపు మనుడు వదాన్యుండు ధనదుపురము 

గడచి హామగిరి కరుగుము మృడునిగ తీచి 

గిరిజ తఐ మొనరించె నగ్గిరితటమ.న6 

ద్యత్చరేశంబు పుణ్యంబు దానియందు. 

ఆడుచు' వాడుచు గుగాములు 

గూడి 'చరింపంగ గిరిజకుం ద్రియముగ దా 

చేడుక నమ్మృడు డప్పుడు 

(గీడించుచు నుండు మునులు గీర్హింపంగన్ 

అది పవితదేశ *మచ్చటు నూచుచు 

గడచి చనంగ నీపళాననంబు 

గానవచ్చు నందుం *గట్టే పాయము *నది 

పుణ్యామూర్తి యమలబుద్ది యారు. 

వసియించు నమ్ముదిత6 (బయ 

మస లారంగ6౬ గాంచి వచ్చునప్పుడ (వ్రమదం 

'లెసంగంగం బెండ్లి చే సిద 

నపదృ్భకరూవగుగావ _రృనాన్వయవిదాగి, 

అనిన నష్టావ క డట్ల కాకని చని 

చాహుదాతీరభూభాగవ ర్తి 

యె శాత్రి గడిపి ధనాధీశు(పోలికి 

నగసుగంగ నత; డమ్మవోత్యురాక 

విని యెదుకేచెంచి వినయంబుతోడం దో 

డ్కొనిపోయి మహితపూజన మొనర్చి 

యూర్వశి రంభ తిలోత్తమ మొదలగు 

నవ్ఫరోవ!నితలయాటపాట 

వినోడింప _ అ ఈ, 

మచ్చోటు _ అఆ వీ,శ ష నూ, బి, కడిది ప్రాయము -ఐ,టఓ. ధి. ఇ. ట; కడ్పిమ 

[ప్రాయము _ఏ.8, సతి_ ఇ; గల. ఐ, జౌ.ఖ షు 

గణముల _ ఆ, ౬, ఏ, 



న్ రైా 

10. వ, 

ఆసుళాననికపర్వము_ద్వితీయాళ్యానము గ 

లాదెగా 6 గలవివిధవినోదకృతుల 

ననుదినంబు నారాధింవ నందు నిల్చె 

నయ్మునీలధుండు దగులు లే కథికుత ప 

వ_ర్తనంబుల నొక్కుసంగత్సగంబు 

కదంపడీ ధినదుండు నీకేమి సేయవలయుం జేనెదం జెప్పు మనిన నతండును 

నర్వంబును సంపన్నంబ నీవు నిత్యసంవద నున్నతుండవె యుండు మే 

నొక్కొ మునిపలి 'సెప్పినపనికై పోయెద నీతోడి వేడుక నిల్చితి నిలియ 

కాని నాకభ్యర్టనీయం బొండు లేదని పల్కి యట వోయి. 

హిమశ్లలతట మెక్కి యీశ్వగ క్రీడన 

నలి గాంచి యొక్కి ప్రదకిణముగం 

జని యట యరుగంగ ముశివకు చెప్పిన 

"కడిమి లేమాండుజయడవి దోశె 

దాని (బ్రవేశింపం గా నందు మణిహేమ 

మయ చి తరమ్యుహర్శ్యను లనేక 

ములు గానవచ్చె నుజ్జ్వలసమున్న తకమ్య 

వార్మ్యంబు వానిలో నధిక విభవ 

సారమై యున్న. జూచి తద్ద్వారథూ మి. 

శేరి కీలోనికి. దన"పేరు సెప్పి పుచ్చ 

గన్యకలు వణ జెంచిరి కాంతిరూప 

విలసనము లొస్పం గొందయి వినయ మెస(గ. 

పజ తెంచి సరీమాదరంబునం దోడొ్కని పోవునవ్పు డప్పొలంతులయొగ్నే 

సూడు్క్కలకుం జిత్రంబునకు వేడ్కలు సేయం జూలినను లోలత్వరాహీ 

త్యంబున నత్యుదాత్తుం డగుచుం జసీ యభ్యంతర మందిరంబున విపిధరత్న 

రళ్ళ్మివిరాజితం లై నపర్యంకంబున నార్యమూ ర్తియు ధవళవసనాంగరాగయు 

రుచి రాభరణభూషితయుం  (క్రౌఢ వయస్మయు _నగునొక్కవనితం గని 

క్రరనీవమాకుల యడవి _ ఊ వ శం ష (నమాసము పరిశీలింపదగినది); కడ 

పృమాకుల పేరు టడవి _ వీ. న; కడప వెన్మాకుల _ ఈ. ఓ, కచ, 2, వారికి 

కొన్ని [వతులు. 0, పాబుతెంచిరి _ ఏ శ ష 

మానందంబున - వీ, శ, ష, 
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11 క, 

12. వ 

18. కో, 

14. క, 

శ్రీమదడాం(ధమహాభారతము 

మే2లయ్యుడు కెవుకు చు నిలిచిన నయ్యిందువదర యిందు *5ం డని పలు 
ద, కుచుం (బత్యుళ్లానంబు సేసి, 

“అమ్మునివరు నాషర్యం 

కమ్ముసయిం LU నునిది గారవమున చా 

ద్యమ్మును నర్గ్యము సకుతివిహి 

తమ్మొనవిధమున నిచ్చి జీతత్చార్భ్వమునన్ , 

తానును వేట్ొక్కసెజ్జం గూర్చుండె నమ్ముని గలయం గనుంగొని యక్క 

న్నియల విభమవికారంబులు దనలోచనంబులకు గోచరంబు లగుటకు నొల్ల్ఫక్ర 

యిమ్మదవతీజనంబు లిచ్చట నేల యనిన నక్కాంత యక్కన్యల నెల్హం 

జోవం బనిచి సముచిత రల్లాపంబులు సేయుచుండి రాతి యగుటయు. 

| ఉ త్తరొదో యమాలో(కుని బి తఖుద్దిం బరీశ్లీంచుటి :- 
కి mw అవి ధి 

నం 18.20.50 

*సీత్రయ్యె ననుచు నల్లన 

యాతనిశయనమువ కరిగి యత జెడ యోగా 

నాతల్పంబున నొకచెన 

(ప్రోతవృాదయయొ శయించెం బృ ధ్వీనాథా 

పదవడి నయమున మెయిమెయి6 

గదియించి లతాంగి చిక్కం గౌంగిట6 "జేర్చుం 

గరలనిది త్రము !గలిగియు 

మద మేమయు లేక యతండు చ్మూశె యుండెన్. 

ti. 1. 

12, 

18, 

14. 

2, అయ్యెడమనుచు _ కొన్నివతులు. కి మనుచు దీవించి నిలిచి _ కొన్న్మివతులు. 

4 రమ్మని_కొన్సి[వతులు 

అమ్ము ద్దియముని వర్యంకమ్ము _ ఓ. క,వ 2 తాత్పర్యమునన్ - ఏ ఓ వీ- 

షన 

తానును చేజాొక _ వెక్కుపతులు, వేతాక్కు _ వా, వి తోగికన్నియల - 

పీ శ,వ 

ఖీతచ్యుననుచు _ ఒ, క. లి, తిన్ శయనించియండె _ వ శ షు 
తోడుతమద - కొన్ని|వతులు, కలియని _ ఆ 



165. 

16, 

17. 

18. 

18 

ఆనుకాననికపర్వము_ ద్వితీయా ళ౯ఇనము 

అట్టు లున్న[ జూచి య శ్రన్వి మగవారు 

భోగవరులు వాళ్ళి పొల (శులందు6 

గలుగు నవ్విధంబు గాక యేం గోరంగ 

ననుభవింప కునికి *పయగునె నీకు, 

సంపదయు దివ్యభోగము 

లింపార( బరి గహింపు( డే మీధన మె 

వం సొనరించెద నను గా 

రింపక క కొని 'వరింపరే యిచ్చోటన్ . 

అనిన నష్టైవకు? డతిదూమ్య మగుపర 

డాగ్రరాథిగమనంబు దగదు శద 

సతియైన నధికదోషంబు (కాహ్మగణావేత్ని 

యగు నేని? చాతక మ(వమేయ 

మడియును గాక నే నస్థలిత బవ 

చర్యంబునందుండి భార్యం గోరి 

యున్నాండ ననుడు నీయొన్సునం దగిలితి 

వనితలు గామా ర్తివళతం బొంది 

వంశహోని దలంపరు వరున కలుక 

శాత్శజుల( జూడ ర్మగజు నకుజుం గొనరు 

పురుషశతకంబునం గమింబునను దృ 

సనరు దీని విచారింపు పునియె నువిద 

అనిన నమ్మునివరుండు. 

ఇధి 'యేటికార్యముగ నా 

మది కెళ్క్ళంగం తెచ్చి దిట్టిమాటలుం గలవే 

మదవృ త్తి మాను మేం బో 

యెడ నావుడు నామృగాతీ యెలన వ్వొలయన్. 

77 

15 

16. 

17, 

యకట తగునె, యనఘ తగునె _ అని పాఠములు; తగునె నీకు_ష (యతి తప్పినది) 
నాథ తగునె _ శ (అభఖండయతిగా నమన్వయింవవలెను, 
వనింపరే; వసింపవే, నుభింవరే _ అని పాఠములు, 

రదర్శనమును _ అ ఈ. ఒ.ట; రమర్శనమును _ఊ ఖ.టౌ, ఖచ. 
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21, 

లపై, 

భ్రీమదాం ధమహాభారతము 

కార్య మగుటీయు నరిగెదుగాక పిదప 

నిల్వు మంతకు ననుటయు నీవు నన్ను 

గదియ కుంజెదవేని నిళ్చెద సధర్మ 

వృ_త్రివగు మని నాలరించె న_తపస్రి 

ఇట్లు వారించి యిది శాపంబున “ముదురు(దనంబు నొందినబ్బందార కసుందరి 

గావలయు నట్లయ్యం గాక ౦ దీనికెటంగు నాశెబుంగన్ జాలిం బడనేల 

యని యాత్మ నూహించి యూం కుండ నంత |పభాతంబై నంగాలోచిత 

కృత్యంబులు దీక్సు మని పలికి యప్వాలంతి యు త్తమిస్నానీయ దవ్యం 

బులు దెచ్చి యమ్మునియనుజ్ష్మ వడసి మృదుకరతలంబుల మేను దొడసి 

కృతస్నానుం "జేసి యతండు సంధ్యానందనాగ్ని కార్యంబు లాచరించిన 

నమృతోపమానంలులగు నన్నపానంబుల నగనిం దృన్తులిం గావించి 

యుచితసంభామణంబులం అొర్జువుచ్చి నిశానమయం బగుటయు శంయయఃినంబు 

నకుం ఖిలిచిన నాసుళ్లోకుండు రాకున్న చేనుం గన్యక ?స్థభిత బవ్యాచర్యం 

లునన చూవె పరిణతవయస్క_ నయితి స్వతంత నై యుండుదుం బాణి 

(గహణమవోోత్సవం బనుభవింవు మని పలికిన నమ్మవోత్ఫుం డిట్లనియె. 

బాల్యమున దం|డి యౌావన్మప్రా ప్తి మగండు 

వార్దకంబున దేనయుడు వామనయన 

నరసి *నడపన కా శెందు నంగనలకు 

వలసినట్టులు సేయయణా వచ్చు నెట్లు 

కావున నీవు ని న్నిచ్చినం బర్మిగహించుట పాడిగా దనుసమయంబునం 

జూడ జూడ నచ్చేడియ నుళభగయౌావననుందరాంగియు మనోవారఫిలాస 

భంగము నయ్యెొ నైనను దానియందు. దగులనిచిత్తంబుతో నత్తపోధన 

కుమారుండు 

20. 

21. 

ర్ి, 

యెతింగెదుగాక - శ, కొన్నివతులు 

ముదుకుదనంబు _ జా, న, 2 స్నానపానీయ అశ షష, 8 న తలంబుసకు_ 

కొన్ని (పతులు 

రక్షించువా రెందు నంగనలకు _ ఐ & బౌ క.థఖ, జవ, నరువగా. నెందును. 
నంగనలకు _ శ వః నరుపుటగా కెందునంగనలకు _ ఆ. 



24 

26 

27 

EL 

బా 

ఆనుకాననికపర్వము.-ద్వితీయాక్వానము "700 

ఈగయన్ళతవర్తనము చే 

లా యున్ననిజంబు నీతలంసును నిన్నుం 

దోయజలోచన చెప్పుము 

పోయెదం బనులు గల వనిచి పుచ్చుము నన్నున్. 

అనవుడు. [ీతయె యనఘ ని న్నారయు 

తల(పునం జూవె వదాన్యుం డిందు. 

బుత్తెంచె నేను నీయుత్తరదిళం జుమ్ము 

నీనివ్వం గాంచితి దీన నతండు 

నిను మెచ్చు నాదెన మనమున (బియ మొందు 

మకుగుము సు పభాపరిణయమున 

కనిన నర్దేవికి వినతు(డై వీడ్కొని 

యరిగి యమ్ముని!ీపతి యాత్మ గనియు+ 

దన్ను నడుగంగ నకలన్భ తంబు కెప్పి 

యతనిపు ్తి)కం 'జెండ్లియై యతులధ్నా 
భోగగారవికీ ర్తులం బొంది జగతీ 

నతిశయిల్లై నష్టావక్రు6 డధిపముఖ్య 

అని యష్టావ్మకదిశాసంచాదంబు చెప్పిన విని యప్పాండవా[గజుండు 

మునులవలన కూ దజాతిభానులయందు: (బభవించిన వారికి (బవ్మ్మావైశ్వంబు 

గల్గుట యది యెట్లోొకో యని విత్కరింతు నత్తెణంగు నా కెజింగింపవే 

యని యనిమిషనదీనందను నడుగుటయు  నక్కురుపతికి. గరుపితామహుం 

డిట్లనియె, 

చాలుగుజాతులనాతులు మి పున 

కాం[డ్రుగాం గైకాన నగు నృపునకు6 

దనకులంబున నట తక్కువ కులములు 

శెంటను బరిణాయ క్రీ) కేవహింపం 

21. 

25, 

27, 

యధమవర్తన _ ఆ. 

వరుడాత్మ . కౌన్నివేశులు. ౨, దీవులు _ ఐ, కౌ అగ 

వరింవ _ వీ, శ, షస, 
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28, వ, 

20, క, 

శ్రీమదాం(ధమహాభారతము 

జను వై శ్యునకు నాత్మజాతి కూ దాన్వయం 

బున బెండ్లిగా6 దగు భూపవర్య 

భూ దున క్పోగ్గంబు ళూ[దికన్యకం లెండ్రి 
బా రా 

యగుటయు నిది వివాహ్మపకార 

కథితధగ్మ మిట్టిగతి. దప్పి 'వతిలోమ 

నరణియెన+ గల్లు సంకరంబు 

శ ల్లో యెట్టికులము డానీకులంబ యౌ 

సన్ను కానులోమసంభవునకు 

ఇడె సకలజనసామాన్యం బయినతెజంగు విశేషించి మం-నిసత్తములయు త్తమ 

తవోజ్ఞూనవిద్యా,పభావంబులం చేసి తదీయలీజనంజాతులు యోని యెద్ది 

మొనను బావ్మాణుల యగుదురు మవోశ త్రి యులు ననులోమవృ త్తి నాత్మ 
(వఖావంబూలం చేసీ నిజటీజసంజనితులక ౧ దమకులంబ కోలిగింవం జాలుదురు 

2నీవు వీయోనిజాతు లని శంకించి యడిగితివి వారల యేల పళు యోని 
జాతుల. నయోనిజాతులును లోనుగా. సద్ద్విజులును రాజవరులు నగుట 
గన్నది గాచె కావున ముసోవరుల నృపవరులవలనం గలెగినజన్మంబు లెల్లను 

దీజ పధానంబులై యతిళశయిల్లు వినుము వనిష్టుండు బుళ్యళ్ళంగుం డగ 

స్త్యుండు సత్యీవత్వుదృవుం డగుకృష్ణడై పాయనుండు మందపాలనందనులు 
మజియు (దోణకళ్ళపాదులుం దిథవించినథంగులు పిందుమ కాటె వార 

'అన్టైట్టివారయి కెఖుంగ వె యివ్విమయంబున మను నాక్యంబు గల 

చాకర్ట్ంపుము 

మునిజనుల నదుల సిద్దుల 

జననంబులు బుద్దివ్భ త్తి జర్చింపంగ నె 

వ్వని"కిన్ వళంబుగా వవి 

తనతనయెనట్ల యె యుదాత్తతం బొందున్ 

28, 

29 

2. కన్యకనతియగుట_కౌన్ని[వతులు శి, కేదికులము_వీ, శ, ష, న కొన్ని వతులు, 
లంజేసినిజ _ కొన్నివతులు, లనిజ- వా. కొన్నివతులు 2 నీవు శూదాదివియోని_ 
ఏ. కీ. యేలయోనిజాతులు _ శ వ న 4 వతుల -_ కొన్నివతులు, 5 వతి 
తత్సోదరుండగు కృష్ణ _ కౌన్ని[వతులు, సత్యవతికి కృష్ణద్వైపాయనుడు సోదరు 
తనుటకు ఆకరము లేదు. 

కిందలంబు _వీ క వ, 



80. 

81. 

82, కు 

కలి, వ, 

శ్రే, 84, 

శిర. 

86. 

ఆనుకాననికవర్యము-ద్వితీయాక్యానము 

అనిన విని యుధిష్షిగుండు. 

అనను దానపాత్ర మగుట వ్మివుండు లింగి 

"యెననో యఠింగు. 2 చరించు 

టనొ 'యెజుంగ6 జెప్పు మనవుడు గాంగేయు? 

డిట్టు లనియె నమ్మహీక్వరునకు. 

భీమ్బు(డు భర్యోరొవానవ దాశపాొ లభూతులళె అం గౌఖింగింయణు ;= 

నం 18. 8.1 

విను సద్ద్విజుండు నిజవ 

ర్ల్షనమునం జగియించు చున్న దానార్హ్శ్య త్వం 

బున వెలుగు లింగియెనను 

మనుజే ద యలింగన్భ త్తి మహితుం డేవిస్, 

అనుటయు: వాండవ్యాగజుండు. 

'శద్ద సాలంగ6 గల్లినజనము లిచ్చు 

భూరిదానముల్ దురితంబు. బొంద నేర 

చేయెడల నని తలంచెద నేను బుద్ధి 

ననుడు నాతని కత డిట్టు లమ నృసాల, 

నగవక కేదుర్థాంతు లయిన 

బరిపూతులు | కోద్ద గల్లు ఛవ్యులు. దారా 

దర మొప్ప నిచ్చుదానము 

దురితవారమ కాక కీడు దొడరునె 'యెందున్. 

అనుడు ధర్మాక్మజు( డతనితో భై వకా 

ర్యమునన్లు విపుని నతివరీజి 

తుని. జేయ వలయునే యనఘ వై తృకమువి 

ధంబువ నన్న నాతండు నీవు 

Bl 

82. 

84 

వెలయు _ భీ క షన 

బొరయనేర _ ఒ, బౌ వ 

యుదాత్తులెనన్ = వ 



82 శ్రీమదాంధ్రమవాధారతము 

దలంచినయట్టిద తగవు నావుడు నానృ 

పాలుం డపూర్వనంబంధినూరి 

యాజిశపోనిత్యులందు సత్చాత్రము 

'అవ్వార లనుటయు నింతవట్టు 

శే వారు సత్బాాతముల వంకవర్య ధర్మ 

ఛామణమ కాని త్యత్కియాపరత లేని 

యట్టివానికి నరుడు పామాదు లిచ్చి 

పొరయు బది యెండ్లు నరకానుభూతి ననియు, 

లి7.వ. అని భీష్కుండు వెండియు, 

88. క, ధరేణియు. గాశ్యపవై శ్వా 

నరమార్క_-ంజేయు లోలిన జగద్దిత వా 

కృరులై రొక్కడ వారొక 

మరి గోప్టీనిరతి నుండి మనుజాధీశా. 

£90,. వ, అవ్వాక్థంబు లాకర్ష్మింపుము 

40. క, ఘనతర మగు హీగౌారవ 

మున మునిగిన బాప మఖిలమును రూవు నెడుం 

'తెనుపునయగ్గలికం బొగడు 

నగనినపయో రాకిం ప్పడ్డగడ్డయు(లో లెన్, 

41. తే, నత్కులంలునం బుట్టుట సకలవేద 

ములు( బురాణంబులును శాశ్రుములును జదువు 

టయును నద్గతి( "దేయం (బౌఢములు గావు 

శీలసామ1గి లేని దుశ్చేష్టితునకు, 

42. ఆ, పలునదువుబు సదివి పండిశీమానియె 

శనదువిద్య నొరుల ఘనయకంబు( 

ణీంగాళ్యవ _8&, క, గ, చ. ల,వీ శ. శర, వష.న.నూ 

హృద్గౌరవమున _ ఆ. ఈ. ఎ, ఒకో గ జ, ట, ల 2. బడిన = కొన్ని వతులు. 

42. 1, మాన్యుడై = ఆ. ఐ, ఓ; కౌ. థి. 



48. 

44 

45. 

46 

47. 

48. 

49. 

45 

48 

శ, 

వ, 

ఆనుశాననికవర్వము -ద్విడీయాళ్వా నము 

లన దూల పుచ్చునట్టి దుష్టాత్మకుని (బవ్మా 

వాత్య నొందు సందియంబు లేదు, 

వాజిమేధముల్ వే యొక్కవలన: శెట్టి 

యలఘుసత్యంబు దక్కూటివలనియందు 

నిల్పి తులంగూం.వగాం సత్మలివ్టలోని 

యర్గమున కెత్తు వచ్చె నయ్యధ్వర ములు, 

అని యిటు న రిలునాలుగు వాక్యం దులుం జెప్పిం, 
m౧ అటి గ్రా 

(బవ్ముచర్యంబుకం యును బరము మద్య 

మాంసము లు రెండు నుడుగుట మనుజనాథ 

లోకయా త వాటించు చలోలువతయు 

శమము గల్లి వంర్తించుట శెచవిధథము, 

అనిన విని యజాతళతుండు ధర్మంబు నర్జంబును గామందిను నాచరించు 

కాలంబు లెజీంగింపవే యనుటయు నాష!గేయుం డతని కిటనియి, 
ల్. 

చేపకడయును బగలును మాసు వరున 

నర్భధర్మకామంబుల నాచరింప 

వలయు వానీయం దాస క్రి వలదు సక్ష్తు6 

డయ్యెశేనియు ధర్మాథి'నిరతి. 

అనీ మణీంయును, 

విను గురుపూజనవి|[ప్రా 

రృ్నము లధికపుణ్యములు ధరావల్ల భ వి 

'వుని నిందించుటయును న, 

గ్నిని "వేదము విడచుటయును గిల్బిషత మముల్ , 

Ba 

2, దూలునట్లు సేయదుష్టాక్మునకు _ఆ, ఇ ఊపీ, కొన్ని (ప్రతులు, 

పత్వళమము గల్లి _ శవ, న, చెక్కు వతులు, 

గాతన యుందిట్టనియె = వెక్కు. (పతులు. 

నిరతి _ ఊఉ. జౌ ప, వీ. శ, న, రతిని _ వా, 



51, 

52. 

58. 

54. 

వ, 

శ్రీమదాంగద్రమహాథారతము 

ఆనుటయు ధర్మనందనుండు చానంబుల 

కెవ్వరు (పొతంబు 1 లేర్చరింపు 

మనిన నద్దర్ములు న|కోధనులు సత్య 

రతులు దాంతులును ధీరత్వయుతులు 

నిజకర్మనిరతులు విజికేండియులు నర్వ 

భూశహితులు నల. బ్బులును శుచులు 

చానపాతములు 'వేదంబు సొంగంబుగా6 

2జదివి మట్కుర్మనివృల( *దొడంగి 

తత్తవిదు లై న బావ్మాణో త్రముల కీగి 

విను సవా సగుడాంబగు వి కుత కు 

తంబు? |దైజ్ఞయు శీలవృ_త్తములు( గలుగు 

వారి కిచ్చుట వంకోవిస్తారకంబు, 

అని నిశ్రేశించి భీష్ముండు "వెండియు, " 

అ,.యోగ్యుం డై నవిపుండొకరుండు నంతృ ప్రి 

వ, 

బొంద నధికతృప్తి. బొందు చేవ 
వితతి మునిసమూ వొపిశృస మాజములు న 
టగుట వెదకి శెచ్చునది విశిషు, 
య లు 

అనిన విని కౌంతేయ్యాగజుం డతనితో 'దేవసితృ మనుష్య పూక జలకాలంబు 

"అజింగింప వే యనుటయు నతండు, 

కః నృవవర పూర్వాహ్హాంలును 

నవరాన్షాము చేవపితృసమాళాధనవి 

ధ్యుపదివ్షకాలములు మ్ 

ఛ్యపుసమయము మానుషపార్చన్నార్గం 'లరయన్, 

55, వ. అని చెప్పే మణీయు నట్టనియె, 

50, 1. లెలు6గ జెవ్ప _ వీ. శ ష, 2. జదివియనత్కర్మనమితి దగిలి, క 8. జరింది_ 
వ 5; జరిందు _ శ, ష, 

58, 1. జనకాలంబు - పెక్కు. |వ్రతులు, 

54. 1 బెందున్ _ కొన్ని |వతులు. 



శీ. 

67. 

58. 

59. 

ఆనుశాననికవర్వము-ద్వితీయా క్యానము 

నరనాథ కాలహీనంబును నశు చిసం 

స్పృష్టంబు? బరిభు క్లశేషమును న 

మం|త్రకంబును వీతతం[తంబుం గీటకే 

శ్మవదుష్టంబు రాతసులు గౌడు 

మాననీయ| దయ్య మే నియు సుర పితృ 

|కయల దురాత్మకు లయినవారు 

గుడిచిన నట్ట యక్కుడుపుల( జొనుపక 

మత్తుని బడుని నున్ఫృత్తుం బతితు6 

1గ్గ బుC గుష్టి బేనలకుం జికిళ్చకునిని 
వీతనియము నపస్మారి శ్వితీ రాజ 

యత్మయుకుని నర్తకుని గాయకుని సోను 

విక్రయుని 'వేదవికయు విడువవలయు. 

వడ్డి కిచ్చి కుడుచువాండు ననగ్నియు: 

1 చాణివ్మికయమున (బదుకు వతండు 

ైవపిత్యములకుం దగరు సంధోర్టిపాస 

నములు లేనివారు నరవరేణ్య. 

66 

అనిన విని ధర్శనందనుండు శంతనునందనునితో డై. వప్మిత్యంబులగుదానంబు 

లకు నుత్తమప్మాతంబు లెవ్వ లెటింగింపవే యనియడుగుటయు నతం డతని 

కిటనియె, 
౧m 

దౌ వపి/త్యాందు లగుదానంభులవం థా(తఖాతుల నిటావీంచుట.. ;- 

నేం, 18 -_ 24 _ 49 

భోజనార్థులం *ేదుష్టి( బొందించునత(డును 

'చకవాటువలన6 దస్కరులచేశ6 

58. 

57, 

గుష్టభ్టిబుని దేవలకుని చికిత్స కుని నపస్మారిఇఖలుగ్చత ఘ్మునినిరాజ _ వీ. శ. ష, న, 

2 నశీకనియము _ ఉ, ఇ. ఈ పాఠమున యతి సమన్వ యమగుట లేదు, మూలము 

నందు ఇట్టునద్ని '“చికిత్సకా దేనలకా వృథానియను ధారణ" 18.28 _ 14, చిత 

కొల్లా పతి, 

బాడి యమ్ముకొనుచు [బతుకు నతడు _ క; బాడి వికయమున [బతుకునతరు - ఏ, 

దృవ్తి బొందించునత(డు - ఆ, ఈ, ఎ ఇఒ, గ 



88 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

కే టెంది ధనము వాంఛించునకేండు వ 

తంబున కుద్యాపనంబు నేయః 

దలంచి యర్జించునతండును గురుం దల్లి 

దండ్రుల సంక మదారప్వుతు 

లను[జోవం బడునతండును మవోవ్యాధోని 

రాసంబు సేయంగ నాసచేయు 

శే, నతడు నిప్పాపుం డై నధరామగ ండు 

నెపుడు థితయ (బదుకగునేని నట్టి 

యతడు దై వప్మిత్యములకు నతిశయంబు 

గల్లు పా్యతంబులగుదురు 'శౌరవేంద, 

60. వ, అని చెప్పి నమణీయు నిట్లనియె 

61. సీ, న్మతంబు సాలయుం జలిపందిరియు రచ్చ 

కొట్టము [వచ్చుట గురుజనముల 

నిందించు టాగమనింద దడియ వి 

(1కయవిధి దద్విలేఖనము గొండి 

యము నంఛిఖేదన మన్య కర్మోపజీ 

వన మక్చృశజ్ష్ఞత ేపాగ్రదార 

వ _త్తిమం తసుళా(స్త్రవిధ్వంసనము మద 

లోల ననాథను వాల వృద్ద 

శే. దాపసిని భీతి వంచన. దలరం జేయు 

టతిథిప్ముతభృత్యులకు నావోరకలన 

మాచరింపక కుడుచుట యార్యకోటి 

నిరయ హేతువులుగ( జెప్పు నృపవ రేగ, 

692. సీ. విషళన్తు కేశముల్ వ్మికయించుట శస్త్ర 

ములచేత కన్యాజనులను నివ 

2 సంక్లిష్ట = వ. 8, నాశంబు 'సేయంగ నాససేయ _ అ (ఇచ్చట అఖండ యతి 

చూడవలెను) ; నిరూపంబు _ వా, నిరానంబు _ అ ఇ, ఎ, ఏ, పొ గ ఇ, అ- 

వశ ష. 

61 1 పాఠరదార _ళ షన కొన్ని, [వతులు; వాసదార _ వా, కొన్ని (వతులు, 



‘68. 

84, 

ఆనుకాననికవర్వము.దడ్వితీయాశ్యానము 

తతిని గోగణమును దణీసి పోవుట యుపా 

ధ్యాయు సభ_క్తీకుం డై నభృత్యు 

విడుపుమార్షము6 (గంపనడిచి కొయ్యలు[పాంతి 

చెబుచుట నరకంబుసీయు నంq్మడు 

చేరమి లేకయు నెప మీడి యర్థంబు 

గొనురాజు6 (బజరతు వినికి గలిగి 

యాచరింపనివిభఘుండును నప్పనంబు 

పలుకుబడి దప్పి కొనియెడుపతియు గోవు 

ముక్కు 1గుక్షైుడువాండు. దన్ముష్కుఘాతి 

యగునతండు నఢోగతి కరుగుచారు, 

ధర్మంబు భయమున దారి ద్యసంజాధ 

మున రోగమును వాపములు. దొటింగ( 

చేతకునై నం "జేసిన 'దేవకా ర్యార్థ 

పకుహింసనంబును బరమతవము 

కు శూమయును గల్లి (గుతము సంపాదించి 

య వతిగావాకు డైన మద్య 

మాంసపరస్త్రీసమాగమ వై ముఖ్య 

మున న్మాకమస్థులం దనకులంబు 

వారి భరియించినను 'హేమవన్త్ర మంది 

రాన్నపానంబు లొనంగిన చా|క్రయంబు 

దీనులకు నిచ్చినను హింస మానినను న 
మంచితస్వర్గల క సిద్ధించు నం్మడు, 

రచ్చకొట్టంబు నారామంబు6 గూవంటు( 

ఇపయు గాపించుట భయభరార్ర 

కోటి గాచుట కన్య గోవు వావానము దా 

నుని దాసి నిచ్చుట దనకు. గీడు 
చేసిన సైచుట చెలుల జుట్టంబుల6 

(బోచుట "వెక్కండ లం గార్య 

eT 

84 

1. గట్టెడువాడు _ వ 

పొగుడు -వీ, న. 
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65. 

66. 

87. 

68. 

69. 

జ, 

శా 

శ్రీమడాం(ధమహాభారతము 

మున బరా క్రమమున ధనమునం చా నల 

జడిపాటు దుష్కుర్మ్శసరణిం జొరయ 

కునికి నాకలోకమ.నకు నిచ్చెన లగు 
చెక్కు౭మునం బుట్టి లేని బహును 

తుండు నతకృఫాన్వితుండు 'వేయునెలలవై 

(బతికినతండు. గండు [శైదకవధము, 

అని నిశేళించి, 
టు 

నరకవాసకారణము నెజకీంగించితిం 

బుణ్యలోక చౌ తుభూతములును 

కేటవడ(గం జెప్పితిని గురుపంతతి 

Ua యింక నేమి సెప్పవలయు, 

అడుగు మనినం గౌంకేయఫూర్వజుండు కాంతనవుతో (బప్మావాత్యాాస 

మంబు లని కొందజు గొన్నికర్మంబు లుగ్గడింతురు హింన లేకయు నట్ట 

'య్యొడునవి 'యెయ్యవి వాని నేర్పడ నెఅింగింపవే యనుటయు నతండతని, 

కిట్లనియె. 

దివ్యబోధాఢ్యు వేదవ్యానమునికేనాథు 

నడిగితి నోక్కానాం డధీకభ క్రి 

నిట్లని యాసంయమీం[దుండు గృృప నాకు 

చెణిగించె ననఘ నాయెజీంగినట్టి 

విధము లఅెజింగింతు వినుము విపుని గృకు 

నామంత్రికునింజేని యతండు గుడువ 

వచ్చిన బెట్టమి వరకులంబును సార 

విద్యయుః గలవి ప్రవృత్తి గొనుట 

నీరు |దావంగ గోవు లేశేక విఘ్న 

మాచరించుటు అధిరపంగ్వంధధనము 

లపవారించుట 'వేరళాస్తా )దినింద 
(బవ్మావాత్య అెట్టట్టుల పౌరవేం[ద. 

అలుక బురి నూర వనమున నగ్ని యిడుట 

పావశీలతమై బొంకి (ఆావ్మాణునకు 

68 వరు _ కొన్ని [వతులు 
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నధికతర మగుశోకంబు ' నావహించు 

టంచితాచార (బవ్మాహళతా్య సమమ.లు, 

70, శే, రూపగుణశీలముల ననురూపుడై.న 

వరుని కీక కన్నియ దనేవలసినట్లు 

తగనివానికి నిచ్చుట ధగ్ముదేవ 

శాతశనూభవ బవ్మావాలారిసమంబు. 

ని భీష్ముయ ధర్యరావానక( మణ్యాతీర్థ బో వంచిల నాజీంగింయడు ;- 

నం. 18 _ 26 -1 

"71. వ, అనిన విని యజాశతశ తుండు గంగాపుత్తు) కో బుణ్యతీర్ణ విశే మంబులు విన 

వలతుం చెప్పనే యశుట౨యు నమ్మహీవతికి నమ్మహితాత్నుం డిట్లనియె 

దొల్లి గౌతముం డడుగ 'నంగిరసు డు డీర్ణంబులు గొన్నింటివళారంబు 
-సెప్పె నప్పరిపాటి సెప్పెద నాకర్టింపుము, 

72. సీ, స ప్తదినంబులు చర్మదభాగను విత 
_న్తను నూర్మిమాలిని: దగ వసించి 

యావోరసీరహితుం డె యుండ మునిసమా 

నుం డగు; గాక్మీరమండలమున 

నదులు గొన్నీ మవోవనము సొచ్చి పాటు ది 

వంబు సిద్ధించు, దదంబుసేవం 

బుమ్మర మ్యు( (బళాసమును నె మిళము నింద 

మార్గంబు దేవికాస్వర్లలి దు 

శే, లును సమవగాహనంబున జనుల సప 

రస్సమేతవిమానవ రకాల. "జేయు 

నవి నాథ హిరణ్యవిందువు( గుస 

యఃబు నెల్ల సావంబుల వవనంయించు 

60. 1. నాచరింయట _ అ ఏ; నావషాంచుడంచితాబార _ కొన్నే వతులు 

70 1, వలదినటు _ కొన్నీ పతులు; తలచినట్టు - వ, 
రా ౧ 

Tl. 1, నంగీరనుండి _ల వెక్కుతాశవ,త తులు కాని దీని సాఢుత్వము పిచార్యము, 

72 |. ఈ వణ తీర్థ ములను గూర్చి వ ఐడార్కరు పతి చితిశాబ్బ పతి, కుంభ శోణ పతి, వీ, 

వ, యన్ శాస్తి పతి వీనియందు పెక్కు భేదములు కన్నించుచున్నవి 
12 
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78, వ, 

74, తే, 

5 క, 

76, సీ. 

భ్రీమరగాం[ధమహాభారతము 

గంధమాదన 'నంగతే యెనయిం| దతోయయుం 2గురంగరేకగత యగుకర 

తోయయుం |దిరా|తో పవాసో పేతస్నాతకులకు నక్వమేధఫలింబు గలుగం 

"జేయు, 

కనఖలమున గంగాద్వారమునను నీల 

భూధరమున( శేగుశావర్తమునను బిల్వ 

కమున సుస్నాతు.డై పాతకములు దొజంగి 

నాకలోకవివోరంబు నరుడు వొందు, 

థాగీరథి యొచట నుర 

గ్య్భాగమునకు శివుని నెలవు ప్రాంతమున( జనున్ 

థీ్గణ్య యచట నెలకు స 

మాగతు అగునురలు( గం (డనావోరవిధిన్ 

ఆహార ముడిగి మహా శమంబున నగ్ని 

వో తియ యొకమాప ముండి నరుడు 

సకలసిద్ధులు మ పహోళ్చర్యంబుగా. గను 

జననాథ భృగుతుంగ మనుమువో[వా 

దమ్మున వానరత్రయ ముపవాసియె 

డ్రవ్మానధంబు పావంబు( దొజఅుంగు 

వినుము కోన్య్యాకీకూ పమున ససాగ్నిహోే తత 

నున్నం గీీర్తితుం. డగు నుళభయలోక 

ములను శీసుందరికా వాదం బునను దగగ 

సకృదుపస్సర్శనను చేసి చారమూ ర్తి 

యె జనించు వైమానిక మన(గం బరంగు 

భవ్యలీక్యంబు చేవించి పడయు దివము. 

కృ త్తికాంగారనంపేవ గిల్ఫిషములం 

వాపి నాకింబుం చేర్చు నిపాళ (డిదివ 

కెలసంకలితమైన _వ శ, ష 2 కుశింద, కళింద కళింగ _ అని పారములు, 

కశావర్వమునను _ ఒ వ 

బింబా[శ్రమంబున _ శ్ర ష, న కొన్ని [వతులు, 2 కుబ్బమున - ఈ, ఊ ఒ ఓ. 
కచ జవ క.ష కి, నగ్నిహోతత - గ, అ, కొన్ని పతులు శ పుండరికా 
|వహరంబున -వ 
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శతి, ఆ, 

84, క, 

Bb. పా 

భీమదాం[ధమహాభారతము 

నియతి నాచరితస్నానుం డయి విముక్తి 

శెరువు గాంచు వై నవ్వతతీర్థ సేవ( 

దీర్థభూతత్వ మొందు విధేయచి త్త 

వృర్తి( 7గౌరవవంశపవి తేచరిత 

విను (ప్రయాగమునకుం జనుదెంచు గోటిత 

యంబు దళసహాసకంబుం దీర్ణ 

ములు నశేం దదర్శనమున నంరునెలనాళ్లు 

లున్ననరుండు ముక్తి కొడయః డండడు, 

విను గంగను (అవ్మాశికం 

బనుశీర్థమునందు నెల నిరావోరతమె 

నునికిని మరు సం డమృతాం 

కునీ!లోకంబున మవోయకళుం cl యుండున్ = 

అనమ యష్టావకమును 'గలవింకము 

చేవ వాదము దైవ్మాఖాన మొశంగు 

నాచరితస్నాను. డగుమర్చ్యునకు నుర్వ 

'యోగనరద్దక్షి ర్తి 

'మయొనిలాహిత్యంబునందు సుస్నాతుంతై. 

పుండరీకాధ్యరమ న ఫలంబు! 

బొందు రామ్మవదంబున నిరావోరు(8 

పచ్యజెండుదెనములు భరితనియతి 

నున్న సకలళ బ్బుషములు నుష్దగించి 

నరు(డు నిర్మోజనత నెలనాళ్లు దామ 

వో[హదావాస్తియె జమదగ్ని గన్న 

పుణ్యలోకంబు6 గను మునిగణ్యుం డగుచు, 

Bt. 

85 

లోకమునందు పౌందు సుస్థిరయపగై _ఐ జా ఖ 

కపోతంబును - క వ చెక్కువతులు లై, కార్తిక్యంబునందు - ఆ, ఊఉ, ఎ, బి. 
జా ఖః? సాంభోజ్యంబునందు = లి, 



ఆనుళాసననికపర్యము._ద్వితీయాక్యానము 08 

56 క, విను వింధ్యంబున నోకనెం 

తనుశాపము నోర్చి చేయుతపమున జనరం 

జన సర్వ పాయళ్ని 

_త్తనిరూఢీం బొంది నరు;డు ధర్ముజ్ఞుం డగున్. 
/ 

87, సీ. నర్మద నాడి భూనాథనందను(డగు 

జంబు మార్గంబున సంయతాత్ముం 

డై మానములు మూండు నట యొుక్కనాండును 

నిలిచిన సర్వసిద్ధులను బొందు! 

గోకాముఖము నీఠరం [గుంకి తండులికా 

(శ్రమమునకు( జిని వల్క-లము భరించి 

శాకభోజను? డయి శాంతిమె నున్నన 

న్నెలవున నున్నక న్నెలు పదుం్యడ 

కధిపు6 cl యజ రామరుం డయి సుఖంచు6 

గుళ్యయందు( |దిరా|తమ్ము గుడువు దక్కి 

శాచియై యఘమర్ష ణజవము "నిసి 

యక్వ మేధఫలము: బొందు ననఘ నరుడు. 

ch 

68, వ, ఆర్మీ సేనా శమంబున నుజ్బానకస్నాతుండై మర్త్యుం డణలపాపంబులం 
ల 

దొఖింగుం భిండారకంబున నేకర్నాతంబు నిలిచి యగ్నిష్టోమఫలంబుం 

బడయు ధర్మారణ్యాంబున |బహ్మనరస్సు చేవించి పౌండరీకఫల[పా ప్తి 

గాంచు, 

89. చ. జనకుండు గాంికిన్ వినుము శంకరుమామ హీమా ది సర్వర 

త్న నికరవిశ్వపుణ్యభవనంబు (హౌూంతత నందు నిల్చి స 

న్యునిగణాసేవనంబు6 దపమున్ నడపంగ నరుండు సిద్దు( డ్రై 

వినుతికి నెక్కు-6 బొందు నరవిందభవాంతికవాసనంపదన్. 

40. క. విను జీర్ధసేవ గామం 

బును (గోధము మదము లోవమును 'జేరనినె 

మనము గలిగి నడప వలయు 

ననఘా ఫలసిద్ధి చాన నగు బుకుషునకున్, 



92, 

98, 

94. 

శిల, 

08, 

97. 

ఆ 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

1దమమును దపము నహింసయు 

శమమును తీర్థముల వాన శాచాశతిశయం 

బమలగుణ కల్లు రిత్తజ 

లములం దో(గిన శుచిత్వలాభము గలదే, 

రొరకొననివానిం గోరక 

దొరకొనినందున మమత్వతుష్టవ్చాదయతం 

భబొరయక విగతప్పృహాు లగు 

పురుషులు శుచు అల తీర్థములు వారలకున్. 

అరయ దుర్గమ ములు నతివిషమంబులు 

నై నతీర్ధ ములు ధరాధినాథ 

యధికభ_క్తియు క్తి నాళ్మం దలంచినం 

జాలు నరులకల్మృషములు వాయు 

జనవరతీర్థ విధాళం 

సన మగునీపుణ్యవాక్యచయము పవ్మితం 

బనువమము మాననీయం 

బనిమివ.వదవీ|వదము రవాన్యము సుమ్మీ. 

అనుగతుం డగుశిష్యునకుం 

దనసుతునకు6 జుట్టమునకు ధరణీసురము 

ఖ్యనియతి'పదద్విజాతుల 

కను దగ నెలి6(గించునరి యకుంరితకరుగాన్. 

నరవర "గొతమునకు నం 

గిరనుండు చెప్పినది యిది యకిల్చిమబుడ్దిం 

బరిపాటిం లరించినం ద 

త్పరత వినిన నపుడ పాయు బావము లెల్లన్. 

మునులకు జపహ్యం బీడిస 

ర్వినుతము( బఠించు విమ కాత్ములకున్ 

Ol 

95. 

Bl, ౪2 వద్యములు కొన్ని తాళపత్ర (తులలో విడ్రువబగినవి కాని వీనికి మూల 

మున్నది “కామంకోధంచ లోభంచ యోజిర్వా తీర్థమావసేత్ నతేత కించిన్న 
పాప్తతీర్థాభిగమనా దృవేత్'” 

వరద్విజాతులకును - కొన్ని(వతులు 
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విను జాతిస్మగణముతో 

జననం బతిపుణ్యపురువసంత తి గలుగున్, 

ఆవ్ అఅ్మివముఖతువార్డులు తోరోజళల్బ్రగళు( డై నలీవమ్యుం తొడ వచ్చునీ :- 

98. వ, 

100, వ, 

101, సీ, 

నం 18 _ 27-1 

అని చెప్పె నయ్యవసరంబునం బుణ్యవిశేషగణ్యిం డై. నయగ్గాంగేయుం 

డట్టు గాండీవిళరంబులు శయ్యగా వీరళయనంబున నునికి నతని ఫీకుంప 

నత్రియు వసిష్టుండును భృంగుండును బులముండును బులస్త్యుండును[ గతుపు 

నంగిరసుండును నగస్త్యుండును గణ్వుండును గౌతముండును విశ్వామితుం 

డును జమదగ్నియు మొద అయినమవోమునులు శివ్య(వాతంబుతో చేతెంచి 

తవః (పభావన్ఫురిత| పశావూరంబు భూనభోంతరంబున సంతతంబు లగుచుండో 

నిలిచి యద్దేవ్యవతునియున్న తెజంగుగలయం గనుంగొనిర పాండవు లాళ్చర్య 

భరితశిత్తు లగుచు నత్త పోధనవర్యులం (బన్తుతించుచుం [ప్రణమిల్లి రప్పు డప్పు 

రమసంయము అంతర్థానంబు నేసి రళ్కౌెరవులు నక్కురుపితామహుండును 

'డారును వారల మాహాత్మ్యం బు లుగ్గడించుచు! దద్విషయం ైననంభాషణం 

బొనర్చిరి తదనంతరంబ, 

ఆకాతపాదపద్మములు మస్తకము సోంక 

పినతు. డై ధర్మతనయు. డే జనపదంబు 

లేనగంబు లేనదులు పుణ్యానుభావ 

సమధికత్వంబు గలయవి జనవరేగ్యా. 

అని యడుగుటయు, 

7 భీముడు ధర్భజాగోవ గంగా(వఖావోంచు నెవ్వుటు += 

నం, 18 _27_ 19 

అతికి నాశ డిట్లకు నివ్వెషయమునం 

గల రీతిహాోన మొకండు దాని 

వివరింతు నీకుంఛవ్చ శ్తిపరుం డగు 

నొక విపునింటికి నొక్కు సిద్దు 

డతిథి యె వచ్చిన నాతిథ్య మొనరించి 



Cr శ్రీమదాం(ధమహా భారతము 

యతనితో సల్లాప మాచరింప 

నమ్మవేేత్ముండు నీయడిగి నయట్టుల 

యాసిద్దు నడిగిన నతడు నెవ్పె 

శే. ననఘ యెవ్వానినడునుగా నరిగెం బావ 

నాంబువూర భాగీరథి యట్టిదేశ 

భూధ రాదిపదార్ధ ముల్ వుణ్యాతమము 

లట్లు గాకయు గంగశమవా త్ర వినుము, 

102. "తే. |తివథగాసేవనమున సిద్ధించునట్టి 
గతి జనములకు నియతకల్పితము లఅయ్యు 

నధ్వరంబును (జవ్మాచర్యంబు. దవము 

సంపరిత్యాగమును "జేయ జాల వన. 

1089. క. మే నించుక సోకిన గం 

గానదితోయములు జనులకల గ్రమకోటిం 

బో నడిచి పురందరలో 

కానందము( జొందం జేయు నాగమవేది, 

104, క. మును పొవము అెన్ని యొన 
ర్చినం బిదవమ గంగ నాడ జీ(కటి రవి దో 

చిన విరియుగతి విరియు న 

య్యనఘుం డిలాతలము 'దెట(గి యమరత నొందున్. 

105. తే. ఎన్ని యే తులు మనుజుని యెమ్ము గంగ 

వారెయం దుండు నన్ని వేల్యశ్నరములు 

నాకలోకమవోసుఖ శ్రీకి నాత 

డుక్తు (డై యుండు నిర్మల చిత్సవృతి.. 

106. సీ. అనఘ సోమము లేరియధర్వ్ద బును శశి 

కేనిరా క్రియు రపి లేనినథము 

101. 1 ద్విజురునీ _ వెక్కువళులు, 2 మహత్రు _ కొన్ని [పతులు 

104. 1. విడిచి _ వెక్కువేతులు 

105 ఓం రుకుగెయండు _- ఆ ఉ ఎ. ఏ బి ఓక భఖ అన్య డ త్తియండును - చ, 
వ వీ, న. న; డుత్తుడై యుందును - వా 



107. 

108. 

109. 

110. 

ఆనుకాననికవర్యము_ద్వి తీయార్యాన ము 

నాత్శధర్శ్మను. లేనియ్నాకమంబుకు బుష్న 

ml 

సంపద లేని భూ *మున,భోలె 

హీనత నొందు గంగానది లేదే 

శంబు చెం దాయ౫ణళతము లైన 

గంగావయః! సానకరగాంబు గావించు 

నిగ్మంత్వముంకేయనేర వగ్ని 

యందు6 బడినదూ3 యట్లగు గంగావ 

గావోనమున; తాతశంటు ఈఖిల 

భూతములకు డుఖములు! వాపికొనుటకు 

సేవిధములు గంగ కీడు గావు, 

. శరణంబు లేనిజవ?ః కుం 

బరమశరణ మండు మునులు భాగీరథి ని 

ర గులకు నమృతముః ముల 
జ రా 

నరులకు గ(గాజలం ఒనగ నే వింయన్ 

తలపై తావ్నా ని వాలుక 

యలికికొనిన ఫాలతటి( దదంతర్భ్భత్సం 

కిలిశము 6 చేసన బావం 

బులు దొలంగు సుసర్గు( గనినభుజగముల।కియన్, 

గంగాతరంగశేర 

సంగత వగుమారకుకయున నద్యర్స్పుర్శం 

బె గీ*కాచు నెగడు 

భ గ.జుచు నతడు భోరపాపవయ లున్, 

కవుల "నేడుదరంబుల ననుల నేడు 

దరములను బిశ్చకర్గంబు నగుండు గంగ 

నాడి శుచి జేయు జూచిన యంతయాత( 

లాచు వా జ్భైఃకాయజపాపతతుల 

వినిన వేడుక చేసిన; గనినం జీత 

నంటినన;: శండుకులములయందు. గలుగు 

97 

లదాపికొనుట, లదాచికొనుత - అని వారములు, 
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పితృగణంబుల చెల్లి సద్గతికిం బుచ్చు 

గంగ యుటు శేయునో యనగావానమున, 

112. క, వికు గంగ గంగ యను కీ 

శ్రనములతో నొండునీటం దగ మునింగినయ 

జనులు దుకితములం దొఅంగుడు 

రని యార్ములు నిష్ప విందు నంచితచరిశా. 

118, సీ, అనఘ చూడ సమక్ధుం డగువా(డు జాహ్నవిం 

జూడకయున్న6 బశుపతిము (డు 

నంధ3మానుండు నగు నిందు డాడిగా 

నురలు గోరెడుగంగ నరుల గోర 

వలె చేకు అునపవర్గ మ్యుత్కమణకా 

అందున గంగ దలంచి లేని 

రాజభయంబుం జోరథభయంబు. చావభ్థ 

యంబును భూతభయంబు లోను 

ఆ, గాంగం గలుగు భయనికాయంబు గంగా ప 

శంసనమున౭ శాయు శంభు. డ్డి 

నతులవుణ్య మమైనయత్దేవి చివినుండి 

రా ధరింపంజే శిర _స్తలమున. 

114. లే, మూండుపథములం జని లోకములకు మూ;టి 

నుజ్వలాలంకృతియు( "ఇంపు నొనంగినట్టి 

యమలతరమూ శి యగుజేవి న్మాళయించు 

చాండు కృతక్ళర్యు డిది నిక్కువము 'కృతాత్శ, 

115, క జనులకు నిందు(డు (గవాముల 

కినుండును *దారలకు నోవదీకు;డపో లన్ 

మనుజో త్తమ కడు నెక్కుడు 

వినుము నదులక్వె జావ్నావి మహూ_త్వ్వమునన్, 

14. 1 మహాత్మ _ 'వెక్కుుడతులు 

115. 1. దాతలకు నోవ _వీ శో వష చెక్కు పతులు; వీతఠరులకు నోష - వా. వీ. 



116, ఆ, 

1tT. ఆ, 

1150. ఆ. 

119. క 

120. వ. 

121. ౯ 

122. క్ల. 

ఆనుశళాననికవర్వము_ద్వి తీయాళ్యానము 

సగరనృపతిపు త్తి రయ ము మునీం| దశా 

పమున భస్గ్నమై యపారదురిత 

చేకల్మపంబు! బొంద(గా గంగ నిజజల 

సేక మొన(గి యనిచె నాకమునకు. 

'దేవతల6 జ్మితతపమునః చెలచి గంగం 

(బచురపౌరుషు6 డగుథగీరథుండు దనదు 

పూర్వు లై. నసగరనృఫపుుతులకు ను 

దాత్తగతికయి శేశ్చె నిద్ధరణ్ కనఘ, 

విష్ణుపదమువలన వికునివలన సూర్యు 

వలన మేరురూవకలికుం డైన 

విష్తువలనం (దిపుర విజయి మో ళివలన 

నుండి హిమనగమున నొలసె గంగ, 

విను తత్పగభావంబున 

*మనంబు నిక్చలత చొంద నునుజు(డు శరణం 

లనీ యా క్రయింప జాహ్నవి 

సనాతనః రోపలబ్దీనంపద నొసంగున్ = 

అని చెప్పి సిద్ధుండు వెండియు. 

ఏ నెజటింగినంత సెప్పితిం 

గాని 'యనంతమహామంబు గంగాగురానం 

శానంబు శతశానందము 

ఖానిమిష్మపవరకీ_ర్త్య మనఘచరి[తా, 

'మేరువుముణులును వారిధి 

వారి కణంబులును నెన్ను వడు వగు గంగా 

స్ఫారగుణంబులు తెగుం 

భ్యారూఢంబుఖ గం చేత 'యతులవినేకా, 

ea 

10, 

119, 

121. 

122, — మా ను 

, కశ్మంంబు _ కొన్నిపరులు 

మనమున - కొన్ని(వడులు, 

, యమేయువపుమహిమ - వీ, ఈ. షః 

యరలపడరనఘా _ ఆ ఈ, 
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128 వ, అని వలికి యిట్లనియె. 

124. అ. వేడ్క నీకు నేను వివరించినట్టయీ 

జావ్నూ వీగుణములు సంతతంబు 

మనసు వాక్కు దశవు ననం గలసాధన 

ముల భతెంవు భక్రిపూర్వకముగ, 

125, తే. అట్ట్టులెన గంగా పసాదా తికయము 

వలన సిద్దుండ వె (తిభఘువనములందు 

నర్ననీయనం॥కీడీన మవివాతముగ 

సంచరించు మా*వోళ్మ్యంబు నంథవించు. 

126. క నిజధర్మనిరతుం డై తను 

భజించుపజ్జనునిచి త్తపద్మము గృ? చా 

థజియింప గంగ యతనిం 

(బజనితచికసా ఖ్యు( జేయు ఇావనచరిళా, 

127, వ. అని యిట్లు గంగాగుగాంబు లమృ్మవోగ్విజునకు వివరించి యాసిద్దుండు గగన 

గమనంబునం జనియె నవ్వి పో_తముండు నియశచిత్తుండై. గంగా సేవనం 

చాచరించి యనన్య!నులభ యగునిర్దిం బడ నెం చాండవా్యాగజా నీవును గంగా 

థజనంబునం ౭రమకుభంబు నొందుము, 

128. క, అని చెప్పి శాంతనవుం డి 

ట్లను గంగాస్తో తసహీత యె పరయగినయి 

వినుతేతివోనము( బరిం 

చిన వినినను రుజలు వాయుః * జెంద వఘులుల్ 

129. క. అనిన విని యన్న రేంచుం 

డను జనహితముగ( |బభూతవార్త నమంన్మీ 

అనకలనా*ేనం వేళిత 

మనస్కు-. యావనికి నమస్కృతి సేనెన్ 

125. 1, నమవహితమగ -&,వఏ వ.శ.ష. 2, హత్యంబు - ఈ ఓ వ, 

127. 1. నులధంబగు అ, ఈ ఎ 

143. మే, జెంరు శుభంబిల్ -వీ శ, ష కొన్ని వతులు 

129 1 నంసేవిత _ ఉ చ 
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180. వ, ఇట్లు పరమవాగ్గ ంబునం (బఠాతుం'డై ధర్మజుండు మందాకినీశనయయుతో 

శెర్వరు నర్వజనవు జ్యు అెజింగింపవే భవద్వచనామృతంబునం దృ వ్విసనక 

యడిగాద ననిన నమ్మసోతుండు వాసు'కేవనారదసంచాదం ఓునునితివోనంబు 

వినుము నీయడిగినయర్హంలు దానం కేటపడియెడు ననివలికి యశనికిట్లని యె, 

=. వానుదోవ నా“దు నంవాద్య వకారము ;- 

| నం, 18 _ 66 _ | కుంథ 

181. క, తనకడకు నారదు(డువ 

చ్చిన సత్కారము దగంగం జేసి మికుందుం 
డును సమధిక బహుమానం 

బున నెవ్యారలకు నీవు (మొక్కుదు చెపుమా, 

189, వ, అనిన నదేఃముని యభ్రేవకీనందనున కిటనియె., 
(a) (ny ళా 

199. సీ, వరుణు సమీరణు( దరణిం బర్జన్యుని 

సప్తార్చి నీశాను వమయణ్యిఖుని మ 

వోలమ్మి వ్స్ణుని నజ బృహస్పతిః జం|దు 

జలముల భూమి నెజ్బకము లెపుడు 

నతిభ_క్షి సేవింతు రట్టివారలకు నే 

(యొక్కుదు వేదపగులుం. దబోధ 

నులు దేవతాపూజనులు భూమిధనధాన 

గోదానశీల రు నాదరంబు 

గల్లి యతిథిపూజ గాపించువారలు! 

విశ్చనమర్చ కుల ను భితీతాన్న 

పూతశాంతభావములు గలవారు స 

త్య వతులును బూజ్యు అనఘ నాకు, 

184. క, వినుత (తివర్షనిరతులు 

ననపాంకారమనుకారు లగుజనులు సువ 

కనేయుతులు నటోలురు బో 

ధనులు నమస్కాగ్యు ల్యదిధక విను నాకున్. 

180 

184, 

1, నిగు నికిహాసంబు - కొన్నిపతులు, 

1, నియతులును నలోలుడు నననూయులు వందనీయులగుదురు (నాకున్) వీ,శ.ష.న, 
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185. కో, నీవును మత్సంపూజ్యజ 

నావలె జిత్తమున చెణి(గి యకృనము.ను సం 

శేవనవము నడువ భూరిశు 

భావవా మగు నవ్విధము యాపదసింహో. 

186. న, అనియం గావునం గుంతీ 

తనయా గజ నీవు నివ్విధమ.ల జనముల౦ 

గొనియాడుము వాకలు శో 

భనము లొనంగుదు రఘంబు* కాపుదురు కృవన్, 

187. వ, అనిన విని యమ్మహీశ్వరుం డమ్మహాళాత్ళున !ట్లనియె. 

188. క, జనవతులకు( గర్తవ్యము 

అనేకములు గలవు వానియన్నిటిలోనన్ 

వినుత పధాన కృత్యం 

బనఘచరిత చెప్పవే దయం చెలియంగన్. 

199. ౯ అనుటయు నతనికి నళం డి 
ట్లను స్మామాజ్యాలిపి క్తుం డై నన్ఫపతికిన్ 

విను క రవ్యతమం బగు 
వని థావ్మాణ పూజనంబు భవ్యివిచా రా. 

140. క. భూనాథ విపులు నమా 

ధానంలున నున్న( బొదలు ధరణి కుభముల్ 

మానరు అగుట వారికీ 

మానన లేకున్న నడు మనుజాధీశా, 

141. ¥. 'రైవంబు నదై వము(గ న 

రైవము రై వము(గం జేయ ధ5ణీవవిజుల్ 

భూవర శక్తులు వికు వా 

శేవానికిం గూ రు రతం డధీకత నొందున్. 

[3d 1. అనులదగం _ కొన్నివతులు 

140, మ నలుకమనుజా - శ వ, 
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142. క. కోేవమున దైఫౌరంబున 

నాపదయును సంపదయును నప్పుడ తే వా 
రోపుకు రిందున కనను 

శాపానుగవాము లానుచరితులలీలల్ 

148. క, (రవిక కళిం గాశీనర 

యవన శక పుళింద నృపతు లవనిసుకపరా 

భవమున( గాడే ధరణీ 

రవ పొందిరి తొలి శూ|దళాదై న్యంబున్, 
భా కా 

144, క. సోమాత్మకు లీళ్వరళా 

శ్రీమహితులు సర్వ సౌఖ్య] సిద్ధికరులు గో 
(తామరులు వారి నెప్పుడు 

భూమీశ్వర పూజననుల6 2బోహపింపు తగన్. 

145, క, వినుణాచారుం డగువి 

(పునకు సభ క్షికము గాంగ భోజన మిడినన్ 

విను 'దేవపిళ్సృఫమూ పాము 

లనూ నపరిక్ళ ప్రి బొందు “నతులచరి తా. 

=: శోనుదోవో నారద నంవాద్[వోకారోయు. $= 

సం, 18.661 (కుంభ) 

1416. వ, అని చెప్పి ఖీష్ముం డాభూపతితో 'వెండియు నిట్లను భూసురవిషయం శై 

వాసురేవునకుం బృథివికి సంచాదంబు గలిగె నది యితివోసరూవంబునం 

"జల్లు దానిల. జెప్పెద నాకర్షింపుము వాసుదేవుం డొక్కాసమయంబునం 

బృక్వి నాలోకించి. 

147 క. లోకజనని వగుటన్ నిను 

నోకాశ్యపి యడుగవలయు నొక్కాటి రెలియన్ 

142, 1, నాపత్సంపరలు రెందునవ్వుడ - పీ శ,ష 

141 1. సిద్ధి రులు _- వా లి. బొందింపు తగన్ - కొన్నిివరులు, 

45, 1, నమలవివేకా - వ, 



వే04 

148. 

119. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154, 

మదాం[ధమహాభారతము [ 

నాకుం జెవునూ పావము 

లేక్ళత్యము చేసి గెలుతు 'ెల్ల జనముల.న్, 

అనిన( బృథివి యిట్టు లను వి వసేవను 

న్ని పపూబనమున వి ప్రహితవి 

ధానమునను భావతతి నోర్చు మానవ 

(వతతి యెందు నివి నృపాలుపనులు 

అమరవిళుని భగసహసచివ్నునిణాంగం 
"జేసనదియు నే తథానురుండు 

గా నొనర్నినదియు. గమలాశథ వి పున 

లయ (బసాదపంపదయును గావె 

అనిన విని మెచ్చి పృథివిం 

గొనియాడె రథాంగపాడి గురున్నపవర నీ 

వనిళంబు మిగుల నుతిమ 

న్ననలను వ్మపఫులకు( ట్రియ మొనర్చుము కృవతోన్, 

అని మజీయు శాంతనవు. డి 

ట్రను జననంబునన వీపు నధిష మవోథా 

నుని; గాం "జవ్వుదు 'రార్యులు 

జనులకు వంద్య్యంబు లతనిచరణాంబుజముల్ . 

డ్రాహ్మాణుల సృజియించి (బ్రహ్మ వారలతో ఇెప్పినవిధం జాకర్ణింపుము, 

అకయ మీకుం గృశ్య మన్యంబు లే దాత్మ 

కర మూంది 1యు క్రధర్శనిగతి 

(బహ్మాగోవనంలు చాటింపు డవ్విధ 

మధికళోభనంలు నావహించు 

(శావ్మాణ్యం బెల్లి *వర్ణంలులకుటీ దారకంబు (తాహ్మాయెన( శ్రీ. దప్పస్స్వా 

ధ్యాయంబుల వేలుంగం "జేయుం డనియె నట్లు గావున రాజులకు (టబవ్నా. 

వచనవరిపాలనంబు దేధానక ర్లవ్యంబని చెప్పి వె డియు. 

159, 

151, 

1. నిత్మధర్మనిరతి _ ఆ క వ 

1. (బహ్మాంబులకు - న, 2 కునుర్తారకోంబు - కొన్ని వతు, 



55. 

58, 

15, 

168. 

169. 

160. 
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అగ్ని నంట హిమవదచలంబు6 గదలువ 

గంగ6 గట్ట నచ్చుం గాని విపు 

"రాజీ( ఒరథవింప రాదు విప్రులకొల్వు 

కల్పవృతు సివకరణి యధిప, 

పతిదింష యం జె నది కో కళంబగ సంవాదం బనునీతిపోసంబు గలదు వినుము 

శకుండు జటాసు-నందనుం డై నకంబగ కడకుం బోయి తదీయశగోషి నుండి 

యతనిశో నీ పమిట నున్నతిం బొంది యుండు దనిన నతం డతని 

కిట్లని యె, 

అణుకయు నమాయయును వి 

(పులయెడీలే వవఘ వారిం (బోతుం గాతున్ 

సొలయ? దరీయాకాధన 

ముల కట్టులు గావ్లునన్ విభూకి వహింతున్ 

'దేవాసురయుద్ద లున వి పాను[గవాంబు దేవశల "గెలిపించుట గని మజ్జన 

కండు సోమునితో భూమిసుకులు మవోనుభావులు గణే యనుటయు 

నమ్మహితాత్శు3 డతని ఓట ను వారలు తపస్స్య్వాధ్యాయసి ద్దు ల యుండుదురు 
ne) 

వారీ తీఅం గాకర్లింపుము 12 ఈఈ NO: a IBC 

అన్రవాసి మైనయవనిసుకుని యుద్ధ Au. St 2 
శాలి గానిధరణిపాలు నురగ ~ సీ గి 

ముల బిలాంధకారమున నడం చినయట్లు 

"మెజయ నీక భూమి (మింగు నం్మడు. ాా 7 

దాని నెజింగి గృహా బున [5 లారి 

మానిత మగుశదువునందు మషసు గొలువ కం 

చేసిం జని చమవురురు డుతు 

అా+నంత్యమునకు. దపన్వు అగుదురు విపుల్. 

కావున వారలు సర్వాధికులు వారలయొుడ బహుకూానావమానంబు లెట్టి 

నారికి కుళాశుభంబుల నొందించుటుకు సందియంబు”* కే దనిన సోమునివాక్యం 

లేడినఘ _ కొన్ని[పతులు 

, నందంబున -వీ శ. ష 

వలవదనిన _ ఓ, 
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బులి వాటించి మజ్జనకుండు విప్రజనంబులం బూజించి కె కేజిష్ణుం డయె్యె 

శేనుం దదాచారంబునం జెంపు వడనితి నని పలుక టయు నయ్యనుశేం[ద్రుని 

వచవంబులూండి సురేందుండు కళ్లూ సురులకుం బరితో షంబుగావించి సవి 

శేషసమున్నతిం బొందె నని చెప్పిన విని గాంగేయునితో 6 గాంశేయా [గ 

జుం డపూర్వ చిరసమా |శితదూరాగత్రులలోన నధికతమం బగుప్యాతేం 'బెవ్వ 

రని యడిగిన నప్పుడమిణేనికి నప్పురువవకుం డిట్లనియె. 

162. క. చెలులుం 1జుట్టలు సంబం 

ధులు బుత్విజులును బురోహితులు( దగుపాతం 

బులు హింసా కో కెక్ష్యూ 

దులు లేనిజనంబు లై న రురితవిదూరా, 

1688 క. దూరాగతులు నవూర్వులు 

ఇారవకులముఖ్య పూజ గనుటకు నర్ష్మల్ 

సాశాఛభారము విద్యా 

"గౌరవముం గలుగ జూపు కరణీయ మగున్, 

164. క, ఈమూడు తెజంగులజను 

లామెయిం జూచినను నకుచు లైనను వాత 

(శ్రీమహితురి నిజభృత్య 

సోమము జీవనము నడపి చుమ్మీ యీగుల్, 

185. క, అనిన విని ధర్మసుతు డి 

ట్లను శంతనునుతునితోడ నఘకోటికి నె 

నినా మూలము వనితల య 

జ్ఞనమ లలెఅం గెటుంగల జెప్పు చాతుర్యనిధీ, 

కి బాదరించి _ ఒక 8 తేజస్వియయ్యె- ఆ ఈ, తేజ న్కుండు _ ఒ. 

క వ, 4 భూసనురేందులకు _ కొన్నివతులు, భూసురులకుం _ వీ, శ షః 

భూవరులకుం _ వా. 

#2. 1, జుట్టంమిలు విందులు _ ఊఉ ఎ కౌ, ఇ. 

1568. 1, వూజకర _ఐ జ,క,ఖ,వ 

164 1. లేమేయి జూచినను నకుచులేనియు_శ, వ, 
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నారోదోవంచదూదానంనావొం టిశుశితివోన ము 

సం 1I8A_B 1. 

166. వ అనుటయు నశం డగని కిట్లనియె నతివలు నీచెప్పినట్టివార దీనికి చారదపంచ 

చూడానంవాదం బనం బరంగునితివేోఫంబు గలదు వనితాప్వఫావపెషయం 

ఒయి యుండు దాని నాకర్టింపు ము చేవమునివరుం డగునారదుం డెందునుం 

జరించుచుండి పంచరూడ యను నచ్చరలేమ నొ క్కెడం గాంచి. 

167. క, ఏ నొక్కటి యడిగెదం జెపు 

మా నళినదళాకి యనుడు మాశౌలందులవ 

లై గాన సదుత్తగ మిచ్చెర 

నానతి యి మ్మనియె నగి [ప్రియం ఓ బెఫంగంగన్ . 

109, వ. ఓఅనుటయు నతండు, 

169, క. వనితావ్వభావ మిది 

యని తెలియు "కెవ్వు మనుడు నల్లనగుచు న 

వ్వనిత తగునయ్య వనితకు 

వనితలదు శేస్టితములు వా్యకువ్వంగన్ . 

170, క. అనిన విని నిక్క మాడిన 

విను తెప్పించకయు లేదు వివరింపు నిజం 

బని ముని వల్కిన నయ్యం 

గన యశనికి నిట్లు అన్యెం గౌరవముఖ్యా, 

171 వ. స్ర్రీగ్వశావంబులు నీ వెబుంగనియవి శేవై ననుం జెచ్చెద నవధరింపుము 

172. క కులమును సమ్మావర్థశయును: 

గలిగి యొనిభార్య యె నశగారవలీల౯ా 

ముల(గుచు వెలిం జరియించు 

న లన వలసివట్ల యే మనం గల దనభఘా. 

ల 1 బెళరారన్ _ కొన్ని పతులు 

166, 1. అనటయు నారదమహాముని యిట్టనియె _ క. వష అనుటయు నతందు _ పెక్కు 

|వతులు, అనుటయు _ వా, ప 
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178. 

175. 

178, 

177, 

178. 

థ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

వ. అని పల్కి వెండియు 

= సీ, యోషీజ్జ్ఞనంబులు దోమంబులకు నెల్లి 

మూలంబు వారల నేల చెప్ప 

నడిగితి గానం గన్నంత నెవ్నెద విను 
వురునులమేలిమి పొల(తు అెజు6గ 

తది గాక నిర్గజ్ఞతై. కుత్సితుల గజి 
యింతురు కదిసినయంతం జేసి 

వర్చనీయులు లేరు వారల కెవ్వరు 

దంకఖీకిన పొడి దప్పకునికి 

యగ్ని కాషముల మహోంబుధి యేఆుల 

నంతకుండు భూతనంతతులను 

నజముఖుఖు పురుషులను దృప్రింబొందుట 

గలుగదం[డు కోవిదులు మునీం(ద. 

కల దొకరవాళ్య!గోపన 

మలఘుమతీ వినుము పురుషు ననుగ్టం గనినం 

భొలంతులకు నేమి సెప్పుదు 

గలుగు. బదకుతోడికళలు గానుగ్భవామునన్ 

. అని వెండియు 

క, క డుచుట కట్టుట పూయుట 

తొడుగుటయును వివిధధనతతులు గూడుట యె 

కుడు వేడ్క. సేయం జాలవు 

పడంతికి బరపుగుషు. గవయం లాటుటవో లన్. 

అని చెప్పిన విని నారదుండు నిజంబు పల్కి తని పంచచూడ ననిపి నిజేచ్చం 

జనేయె నని చెప్పిన విని ధర్మజుండు సుందకిజనంలులం గాచుతెఅం గఆీిం 

గింపచే యని యడిగిన నాపగాతనూజుం డతెని కిట్లను వారు మయశంలరాది 

ఇాశతమలమాయలం గడచినమతకొంబులు గలిగి నిరూపీంప రాక యుండుదు 

రదియునుంగాక వేటొక్కవిశేషం అాకరింపుము. 

175. 1. దోషమమల - కొన్ని|వతులు, 



179, ఇ, 

160. వ. 

181, క. 

162, వ, 

168, క, 

184. వ. 

185 క, 

అనుకాననికవర్వ ము -ద్వి తీ యశ్వానము 100 

తొల్లి నిర్గోమచి తత నెల్ల జనులు 
0 ర్ లా! ధా 

1పలచినప్పుడ దేవశ్వవై థవంబు 
నొందం జాలి యుండుదురు మాయోపయు క్రి 

వనితలకు లేక సాధ్వుతై యునికిం చేసి. 

దానికి దివిజ లసూయా[గస్తులై కమలయోనిం గానం జని నిజచి త్తపకా 
రం బెజింగించిన నతం డతివల మాయావతులం గావించి ఎారికిం గామం 

ఇగ్గలంబుగాం 'జేసినం బురుషులు వారిచిక్కులం బడి రోషాది దుర్గుణాదూషి.తు 

లగుటం "జేసి విగశానుభావులై ర చేవతలును (లయం బంది రట్టు గావున, 

వనితలు మాయావఏిను శై 

యనిరూపితచి త్తవృ త్రి నం చితరతం 

బనుపడ కుండదు ఒరే నను 

వినినడి కథ యొకటి నీకు వినిపింతుం దగన్. 

దోవళల్ళ యచుమునివోద భార్యా ఉబియయశుదాశిబరతము 

సేం. 18-_ 40-1. 

'దేవళర్మ యనుమునిభార్య రుచి యనునంగన సర్వాంగసుందరియైె యుండు. 

దదీయరూపాతియంబు చేవగంధ ర్వాదులకు'ను లోచనీయంబు, 

అతం డొకనా6 డొకయెొడ కొక 

కోతువున కుపదర్శనంబు గావింసంగం బో 

వుతలంపు వుట్టి వికస 

న్మతి యగుతనశిష్యుు విపులవామకునిం దగన్. 

పిలిచి యేకాంతంబున నతని కిట్లని యె, 

రుచి నెపుడు నేచితికుగును 

శచీవిభుండు దాని నెణీగి సంరక్ష్షరా మే 

1/0 1 వలసిసప్పుడ - కొన్నిిపతులు 

181. 1, వినుపింతు - వెకు_ పతులు 

182. 1, ననుభావనీయంబు _ కొన్ని|వతులు, 



110 థ్రీమదాం[దమపహోాభారతము 

నుశితంబుగ నొనరింతు వి 

కచకమలనిభాస్వ( "జేరం గానం డతండున్. 

198. తే, నాకు (గతువు పేయింపం జనంగ వలసి 

యున్న యది వరేచారనముత్సుకుండు 

శకుం డటు గాన రుచికి రజూవిధాన 

మాచరింపుము నీవు దృఖావధాన 

+87. క. అనిన విని యట్లు సేనెద 

నని విపులుండు గురునితోడ నమకవిభుం జే 

యనువున( కొచ్చునొకో వర 

వనితావారణమున కనియె వనుధాధీకా. 

188. క. అశుటయు ననేకమాయలు 

వొనరుపంగా నేర్చు రూవములు 'వెక్కులు గై 

కొను బ కీమృగాదిత్వము 

లొనరంగ నవి నియతి నరసి యుండగ వలయర్, 

169, క, రుచిమీ౧దం గన్నిడి యా 

శచీవిళుశు దిరుగు విను మసంశయము నుమీ 

యిచటికి నాతడు వచ్చుట 

యచలితీమతి నమ్మ్యృగాక. నరయ(గ వలయున్ , 

100. క. అని యప్పగించి యాగం 

బున కమ్ముుని ననియి నవ్విపులుండును జీతం 

బున నవధానము దృఢముగ 

వనితం గానికొని యుండె వసుధాధీ?ా. 

191 వ. అట్లుండి యొక్కకీయనువు విచారించుకొని. 

155, 1 గానండతరున్ _-ళష కొన్ని ప్రతులు 

186 1. రారానమాత్సుపుండు - ఇ. ఐ కవ శ వు 
(దారాసంగవాంబుధరణీకరకిన్న త్ర) నన్నయ - నభావర్వము, 

189. 1, మతి వెమృగాశ్న, ఓ కువ 

101. 1. వెరవు, తెరగు, _ అనిపారముటు 



ఆనుకాననికపర్వము_ద్వితీయాక్వానము ilt 

192. క, ఆవేశించెద యోగ 

పావీణ్యంబున మ. నీం ద్రుభార్యం ద్వే 

యావి కుతాత్ముమనమున 

కీవిజ్ఞానంబు దోంచు చేవెు "పీలా, 

194, వ. అని విశర్కించి యమ్మునిచాతుర్యకారుణ్య్రంబు లూంది శంక దక్కి 

యక్కామ్మ కింత నంత నాపీనుండ్రై యుచితకథ లొక్కింశ నేవు చెల్లించి 

ఇయోగమాయాబలంబునంచేసి నడపుటయు, 

19%, ఆ. వవనుం డాకసమున6 బర(గువిధంబున 

నమ్మ ఇగౌతీతనువునందు; గలయ 

విపులు నాత్మ దగ దైవేశించె నవ్వధూ 

రత్నమ-నకు నెలు(గ రాకయుండ, 

105. వ, ఇట్లు ద్రవేశించి య యో్య్యూగివరునాత్మ యన్నా తిచై తనన్టంబు జడంబుగా( 

చేసికొని యుండె నట్టియెడం బురందరుం డతిసుందరం బగునాకారంబు 

దాల్చి యచ్చటికి వచ్చి వివులునిశరీరంబు సూచి నిదితునింగాం దలచుచు 

నున్మదుం డగుటంశేసి యొండు పరికింపక మునిపత్నిం జేర వచ్చి. 

196, క, నీవు కతంబుగ నా దగు 

భావంబును భావభవుఠు వజచుట యరయం 

7"డలదే యని వలికిన 

భూవర యప్పాల(8 మూఢబుద్దిత్వమునన్. 

197, క. సముధితముగం (బిత్యుళ్తా 

నము సేయను దగినవలుకునకు. జొరంగను చే 

రమి నూర కున్ననుం దమ 

కముపెంపున నళండు మజీయు' గమలాననతోన్. 

108. క. ఏ నమ శేందు(డ నాదగు 

మానను “గామకిఖ (గాంచె మానిని దడయం 

గా నేల నన్ను (దగ స 

మ్మాానింపుము లీకు సిగ్గుమా టం కేలా, 

198. 1. గామాగ్ని గాచె- ఆ ఓ ఎ ఐ బౌ ఖ, 



1B 

199. 

200. 

201, 

202. 

203 

204. 

౨05, 

ధీనుదాంగ్రమహాభారతము 

అనుటయు నత్తన్వితనువున నున్న వివులుండు దనయోగమాయం చేసి 

యవ్వనిత వాసవునితో నీకు నిందు రాం బని యేమి యని పలికి పరవళ 

యగునట్లుగా శేసినం జాచి యతండు (వీడాభయభరితచిత్తుం డయ్యె 

నయ్యవసరంబున, 

అమ్మునిశిష్యు6 డయ్య్యూవిదయంగము వాసి నిజాంగవర్తియె 

యమ్మరుదీశుతో మణుచి తా మును మూడినయబ్బగాంకీత 

త్వ మొ్య్మక భంగి సీంగు టిది దై వతసంయమి సేవనీయభా 

వమ్ము గలట్టినీకు. దగవా యిసి*రో యని పల్కి వెండియుస్, 

అవిజి తేం్యదియబల కుత్సితాత్మ నీచ 

యెట్లు పాపంబు దొడరుట కీయ్యకొంటి 

నాదుగురునికోపాగ్ని చే నీదుదేవ 

గణవిభుత్వమహోన్నతి గ్రాంగిపోదె. 

అనిన విని దివ్యబో ధంబున వఏిపులునియోగబలంబుతెజం గెటింగి వెలవఎలం 

జాజునబ్బలవై రి నాలోకించి య త్తపోధ'నుండు. 

- ఏ నొల 6 గాక భస్మము 
య 

గా నిన్నుం జూతునే వికారీ యనుడుం 

రా నెదురుపలుక కంత 

గానము వవ జేనె నతడు ధరణీనాథా. 

తదనంతరంబ విపులుండు రుచిం బబుద్ధం చేసిం బదంపడి దేవశర్మ వచ్చిన 

నాశిష్మ్యోత్తముండు వినయాచారంబు నడిపి యేకాంతంబున నమ్మునితోడ, 

* నాకవతి యిచ్చటికి వచ్చి నాకతమునం 

జిక్కువడి మది భయమును సిగ్గు గదురం 

జనియె ననవుడు నాతండు సంతసిల్లి 

యఖభిమళం బగువర మిచ్చె నధిసవర్య, 

, పొమ్మని - బాకు, ఖ, స, 

. నవత్యుందు, ననత్తముండు _ అనిపారములు 



208, 

207. 

200, 

209. 

210. 
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= ఇచ్చినం (వీతుండై యవ్విపులుండు వివులతపం వాచోరించె. 'దేవళర్మయు 

చేనేందునివలనిళంక దక్కి. సుఖం బుంజె నొక్కొనాం డయ్యా శమంబు 

చక్క్టాటిచదల చేవాంగన యో రు వోవ దానిచేతనుండి |ప్రీఓలి భూరిపుష్ప 

'ఛచామంబు. 

. దివ్యవరిమళంబు నవ్యవికాసంబు 

నులసిల వచ్చి యుర్విం బడినం 
రాలా 

గాంచి రుచి యుదీర్స కౌతుకచి త్రయ 

దాని. బుచ్చికొనియి మానవేం ద 

. తదవేసరంబున నంగాధీక్వరుం డగుచితరథుం డయ్యా[కనుంబున కరుగు 

డెంచె నతని జేవియు రుచియు దోడంబుట్టువు లగుటం జేసి నిజగ్భవాంబునం 

గలిగిన యుత్సవంబున కతండు రుచిసహితంబుగా డేవశగ్శం రాకీ ంచి పిలి 

చిన జంపానగరంబున కరుగుచుండి రుచి గె సేస్తి ఐకుద్దిష్యకును మదామం 

బునం "గేశకలాపంబలంకరించుకొనినం దత్సమాగమసమాచారంబు నడపి 

తద్భగిని దదీయకుసుమపరిమళంబునకు నచ్చెరు వంది. 

. ఇట్టిసౌరభంబు నెన్నండు నెలుంగ ని 

వ్వువ్వు లెచటం గలిగె బువ్వుశేబోండ్ 

యనిన గలిగె నశ్ముదా[ ళమంబున ననీ 

పలికి చేవళర్శపాలి కరిగి. 

, రుచి యప్పువ్యులకుం దనవెలియలు వేడుకవడుట యెలింగించిన నమ్మ 
వోనుభావుండు విపులుని రావించి య కైఅంగు చేటపడం బలికి యిట్లికును 

మంబులు గొని రావలయు నని వలికిన నతం డఉప్పువ్వులు గనినచోటు రుచి 

నడిగి చెప్పించుకొని గురు వభావంబును నిజత వళ్ళ కియునూడ్ యని 

పూని చనియె ద్రైవికం బయి యచ్చట నెపషృ్పబెచందంబు వష్పుదామం 

బున్నం బుచ్చికొని వచ్చునవ్వు డొక్క యడ నారీపుం షులొండురుల చెట్టలు 

వట్లీకొని చక్మభమణభంగి... దిరుగుచుండి యొక ల్లైంళ్లగతి యొస్ప 
బ్ m౧ రా 

దని వలికి కాలుదొడరితి కడువేగ తిరిగి తని వివాదంబు వుట్టి యం దొకం 

15 

' రింవుచువ ర్రించె - కొన్నివతులు, 

+ నంతరంబున _ కొన్ని పతులు, 

1, బోణి - కొన్న్మిపతులు: 



పైట 

211. 

212, 

218. 

214, 

క 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

జేనట్లు చేసితినేనిం బరలోకంబున విపులునిచన్నగతికిం జనుదు నని కవథందు 

సేనిన నమ్మాట వినుచు వివులుం డట సనం జన మటీయు మార్గంబున 

నాక్వురు జూదం ాడుచుండ వారైన నొకం డట్ల 'యొట్టిడిన నప్పులకు 

నాకర్ణించి య త్తపోధనుండు చిత్తంబున విషూదంబు గదుర నేమిదోషంబు 

నేనితినొకో యని విచారించి రుచిళరీరంబునందు! 'బ్రవేశించుట గురునకు 

"నెటింగింపమి గా నోపునని తలంచుచు నరుగుదెంచి యక్కునుమమాలికో 

యొప్పించినం రై కొని యమ్మునివరుండు మఅందలి కొనంగి 2నంలోషం 

బొలయించె. దదనంతరంబ తమయంత నున్నయవనరంబున నగ్గురుం 

డాశిష్యునితో నిట్లనియె, 

“తెరువున నొకమిథునము జూ 

దరులను గనుగోంటి నీ వధర్శ్మము నీయం 

దరసి కనినవ్వ్నార పలి 

కిరి వారల నెలు(గుదే యకిల్సిషచరిశా. 

నీవు రుచిగా చునవ్పటినిపుణవ్భ త్తి 

నాకు నెణీగింపకునికి యన్యాయముగం ద్ 

అంచిరో కాక దాని. గల్మవము గా(గ 

నేను దలంచిన శాప మీనెట్లు నీకు 

అప్పని పాపంబు గాకుండ వరం బిచ్చితి నది మజవు మమ్మిభునం బహాో 

"రాత్రంబు లఅయ్యాార్వురు బుతువు లని పలికిన గురునిజబోధంబునకు నాళ్ళు 

ర్యోంబును [బసాదంలువకు (బమోదంబునుం బొందుశిష్యునితో నతండు 

వెండియు, 

. దినము రాత్రియు లుతువులు మనుజుచేయు 

సుకృతమును రుమ్మృతంలును జూచు చుండు 

గాని 'యెంతర వాన్వపుం గార్య ఎమైన 

నొరు అెజుంగరు నన్నని యునికి !మోన, 

210. 

218. 

214 యు లా రివ్ 1 

_ నుగివిన _ ఎ,వీ శ మ ,యొడ్డాగిన, యొక్డిన _ అనిపారములు, 

_ నంతనంటొనర్నె శ 

, దోవంబు - దీ, శ, వ, ఉం 

దగదు _ ల వీ, షు. 
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215. (23 . అని మజీయును 

216 క. త్ర్రీరక నూకత్మ మీ వ 

స్రేకూపుననై న వంకహీనత మము్యుం 

చేంక యుండం దగ బరి 

హారము సేసి తది యేల యవగుణ మయ్యెన్, 

217, వ. దానితెఅంగు నాకెజింగింప కున్న నేమి యనుపల.కు వరికి 'చేవకర్శ 

విపులు నుల్లం 1బూఅడిల్ల ౦ "జేసె నవ్వధూవరులును విపులుందును. బుణ్య 

లోకంబులు వకసిరి పాండవ్య్శాగజా తెటివలతెలం "గెలింగించితి వారి 

రతించుటయు ని ట్లరిదియె యు_డు నని చెప్పి ఖీష్ముండు. 

218, క. వలువురు [కీడింతుకు భూ 

వలయాఛధీశ యరయ మంచివారును గలర 

క్కు అగర్మివతులకతమున 

నిలినిరవాయత్య మొంది యెనకం బెవంగున్. 

219, & (ఫాతివత్యము గలిగిన 

నాతి యనంగ దెవ నున జనస్తుత వేలే 

యాతతధ ర్మార్ట సుఖ 

భ్యాతులు సద్భార్యవలనం గాచే కలుగున్. 

౨ భీమ్యండు ధర్యవానవ గాంధోర్పాదివివావాంతులతాణి ౧ గౌటొంగెంచులు ;- 

నం 18_1+14-1 

220. వ, అనిన విని యజ్ఞనపతి జావ్నావీనండనుతో 6 గన్యావరణవకారంబు విచార 

ణీయం జె నకృృత్యంబు దాని ళెఅం "గెటీంగింవవే యనుటయు నతం దని 

కిట్లథయెొ, 

221, క. కులమును శీణము విద్యయు. 

గలవానిం బిలివి (పీతి. గన్నియ నీలా 

217, |, బుల్లనిల్టంజేనె _-8& క, వ, 

218. 1. నరుల _ కొన్నిపతులు 2 యనపాయత్వమొంది -ఒ క 



116 శ్రీమదాం[ధమహాభఖారతము 

వలంయు నుదగేపదానా 

కలితంబుగ 2 చావ్మాకర్ముగతి యిది యధిపా, 

222, ఆ ఇూత్రిమండ్రు బుధులు గన్య పురుషుంగోర 

నశండుం గన్యమీంద నాససేయ 

నచల మగుపరన్పదానురాగము గని 

(పమద మెసంగం "జేయుపరిణయంబు, 

వివర, క, కన్ను నునంబును దనిసిన 

గన్నియ యొవ్వాని గోరు గాంధర్వం వా 

యన్న నతని కిచ్చుట వెల 

వన్నుట యానురను నూనె పౌరవముఖ్యా, 

224, క. బలిమిమెయి వరుడు గన్నెకుం 

గలచారిం బొడిచి కరము కౌర్యంలున న 

ప్వాల(తుక దు॥కఖింపగ( వా 

రలు వొగులంగం డెచ్చికొనుట రాతనము నృపా. 

వివర, వ, ఇట్లు నెవ్పంబడునట్టి. 

226. ఆ. అయిదుబెజుంగులందు నాఠయ మూండువి 

ధమ లు ధర్భక్ళతులు ధక్మను।త 

యానురంబు గాతసొవాయంబును ధర్మ 

బూరసంవిధాన దూపితములు 

22 శ, మాతృషితృహీన మొనను (థాత్సిగహిత 

ఖావ మొందిన నఖ్బాల పఠ8ణయార్హ 

వరణమున కర గా రని కురుకులాశ్ర 

గణా చెపుదురు సరిణాయకల్చవిదులు. 

228 అ, అక్ముజాతియందు నవులజాతులు "రెంటం 

(గమవివావా 'మొప్పు డ్రావ్మాణునకు 

ననఘ కూూ(దీవనితయందు నారని కవ 
త్యంబు గలిమి ఫాప మనియు: గలడు 

- ]పధారాకలితంబుగా - శ, ష, కొన్ని[వతులు, ౨. బ్రాహ్మ - అ శవ, కొన్ని 
(పతులు, 

226, 1. నతివలన నాతనికినవ _ 'వెక్కు[, పతులు 



299, 

280. 

231. 

282. 

238, 

294, 

256 డా 
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రాజునకు 'రాజవంళజరమణి యెన 

వెనుక వై ళ్య వరించుట విహితనిధము 

వె శ్యునకు శూ దునకుం దమవంళమువలన 

పరిణయంబు గాం దగు 1నరపాలవర్య. 

, రాజునకు వై క్యునకును శూ దకన్యావరణంబు శేయుటయును గలిగియుండు 

నని చెప్పిన విని యక్కౌం కేయా(గజుండు శాంతనవృతో (వావ్మాణునకు 

కూ|డజాతియందు భార్యాపరిగవాంబు సేయం దగు నని విందు నతనికి 

భార్యలు మువ్వు రని నికేశించితి రద యిట్లొకో యనుటయు నతం డమ్మహీ 

వతి కిట్లనియె. 

అనఘ విషమ మైనయట్టకార్యంబు వా 

టిలినం జూచి పెద్ద వలచియైన 

లోభమునను శూ దం దా భార్యల గాం గొను 

విప్పు డధికపావవృ త్తిగామి, 

అవ్విధంబు నొళ్కెక్కా యెడం గల్లి దూమ్యంబు గాక చెల్లు నని చెప్పే 

"వెండియు 

ధరంయీమరరాజవణి 

_కరుణులకు ను ని పువలనం గల్గినతనయుల్ 

కురునాథా ద్విజః అన(గా6 

బర(గుదు రది లేడు కూ ద్రఖాను!నుతులకున్ , 

. అనవుడు ధర్మపుత్తు 9 ండు భూనురునివఐన నాలుగుజాతులినాతులకును 

(ఎనూతులై ననుతులకును నతనిధనంబునందు భాగం ఇెట్లుండు నని యడిగిన, 

* విను జన మేజయమను'దేంద య మేది 

నీక్వరుతో ఖీష్ము. డిట్టు లనియె 

(వాహ్మైయినర్థంబు పదిపాళ్లుగా6 "జేయ 

నాలుగు 1 వావ్మాణినందనుండు 

= mm 

+ నం్యడు పరమమునులు_ళ, ష 

. నుతుకునన్_కొన్ని ప్రతులు 
+ కాంతులకును _ కొన్నివతులు. 

' బాహ్మణీనంద - ఎ వీ ష, నూ 
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శ|తియాత్మజు (డు భాగములు మూ(డును వెశ్య 

తనయుండు రెండు శూ దాతనూజు6 

డొకిపాలు గెనుటకు నొడయులు తుదివాండు 

కవలంచి ెట్ట(గం గొనువాండు గాని 

ఆ, తండితోడం (ద్రివిధతనయులతోడను 

చనదుఖాగమునకు6౬ లెన(గి కొనగా 

దగదు వారలకును దగదు నిర్టయతం ద 

ద్దశముభాగ మీక తార కుడువ, 

296. వ, అనిన విని వాండవాగజుండు దక్కి నవర్శంబులవారిధనంలు లెట్టుగాంగల= 

యవి సెప్పు మనుటయు ననిమివషనదీనందనుం డతని కిట్లనియె, 

237. సీ, త్తి )యుధనము భాగము అెనిమిది సేయ 
భూపాలవై శ్యుల ప్యుతికలకు 

ళూదపు(త్రికకును నుతుకై నయట్టివా 

రోలి నాలుగు మూండు నొక్కటియును 

గొనువారు పాళ్లులు కురుముఖ్య వ్రైళ్యుని 

సొముర్మన చెశ్యకు నూనుడై న 

యతడు నాలుగును శూ దాత్మజుం డొకటియు. 

గాంగ నైదుగ నంశకములుగొండు 

ఆ, “నంగ కొనంగం దగమి విను శూ దకొడుకున 

కెందు' గలదు వాని కీక కుడువ( 

గామియును సమంబ 'యేమిలాతులవారి 

కయిన నిట్లు 'దెలియు మంకక్ళతులు, 

238. లే. ఆలు నిజజాతియందు శ్వూరాలి శెల్ల 

నమముబ గల బంచికొం|డు భాగముల శూర 

తనయు అెందయి గల్గిన దగ్శడిధనము 

ధర్మనం! గవాతేత్సర ధర్మశనయ 

2 పంచి పెట్టగ = ఊ. వ పౌ, ఖో 

297. Ll. పాళ్ళుగారురు = కొన్ని వతులు 
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299. వ. అని ని్టేకించి 'వెండియు. 

240. క, విను హన్యకవ్యములు మ 

జ్ఞనభోజనములును వి పజాతివనిత దాం 

బనిసేయ నడపునది య 

ప్పనులకు "బెజశతులు గామి డ్రావ్మాణు(డు నృపా, 

ఎని భీమ్యుయ భర్భువోలో శారసాబిశ్ర త్త 9ిఖేదొంచు తాజంగు సెప్పుట 2 
నం 18_19-_1 

241 వ. అనిన విని యుధిష్టిరుండు 

249, క. కొడుకులు బహువిధు లని యె 

ప్పుడు విందును వారికెఅ(గు పురువవరా యే 

ర్పడం ఇపహ్పవలయు నాకని 

యడిగిన గాంగేయు.6 డిట్టు అను నాతనితోన్. 

249, లే, పరమనంక్కృత యగునాత్మ భార్యయందు 

ధర్మ విధి గలిగించిన తనయు'. తన(గ? 

చాన యౌరను డనునఖిధాన మొప్పం 

బరంగు నుత్తము( డాతండు (వథము' డధిపః 

214. చే, తగినవరునకు నిచ్చిన తనదురుహితః 

గనినపుతు నమ్యురువ రు వినగ నియ్య 

కొన(గ వీ(డు నాకొడుకనం గొడుకు వాని 

చేరు వు త్రికాపు తుండు పౌరవేం ద. 

245, తే. ధర్భవథమునం బనిచినం దనదువత్ని 

యర్హ్యపుర వనంగతిం గన్నయాత్చ్మజుండు 

చే తజుం డనణగా నిజప్పుతభావ 

మొంరు ధర్భ్మ[పపంచాభీనందిశాత్మ. - 

£46, క, జననీజనకు లుదకదా 

ననిరూఢము గాంగ నిచ్చినం బడసిననం 

242. 1. లగుదెప్పుడు _ ఉ ఊ ఐ ఒ, గ, కొన్నివళులు, 
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247, 

248 

249. 

౭50, 

251. 

252, 

జ 

వ 
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చనువీరు ద్ర త్రిముం డని 

మునిజనవములు నెప్పుదురు వి మోవావిదూరా. 

తల్లి దండిం వాని తనయంత నెచ్చట 
చేని దిగుగునట్టవానిం జూచి 

యాత్మృపదృళుః జై నయాళత్యజుం "జేనికొ 

నంగం గృ్మతిముం డనంగ6 బరంగు 

శే, ఎవ్వనికి. బుష్టైనేనియు నెలు(గకుండ 
నొక్కనికి6 బరభార యం దుదయ మైన 

సూను డాభార్యగలవానిసుతు'డు వాని 

వేరు గూఢజు(. డనిబడు( గౌర వేంద, 

విను కేర్చిదం|డు లొలక 
యలు గా 

తనయుని విడిచిన నొరుండు దనకు. దనయు. గాం 

గౌని నెమ్మి నడప నవవి 

ద్ధనాము( డగు వాండు విమలధర్మ పవణా, 

అ, చెండ్లి గాక మున్న పితృగ్భవాంబున( గన్య 

నూను గనిన వినుము దానింజేసీ 

కొనినయతని కత(డుగొడు కగు. గానీన 

నామకమునం బరంగు నరవశేణ్యా, 

క, విను గర్భిణి యగు సుజుంగక 

యును నెజింగియు6 జెండ్రియెన నుదయించిననం 

దను6 డావరునకు6 గొడు కగు 

జననాథ *సవోఢుం డన(గంజను నండు బుధుల్. 

శే. విభుని. దాను దొఅంగిన వెలంది విభుడు 

విడిచి నట్టసుమధ్యమ విధవ యక్ష 

248, 

248. 

251. 

1, దత్తకుండని _ చ వశ ష న కొన్నివతులు దృతిముడు అనగా"మాకా వితా 

వాదద్యాతాంయమద్చి॥ వుత్రమావదినదృశం దీతినం యుక్తం నక్టేయోద్యతిమః” మను 

నృ్మతి(చూ అష్షేనిఘంటువు) 

1, దగు,జను _- అనిపారములు 

1, నహేతుడ(న _ శ 
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254. ఆ 
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తాత్యదళ నెవ్వనికిగనం దనయు౬ డాతం 

డతనికొడుకు పొనర్భవుం డనంగం బరంగు. 

జననీజనకులు లేకు 

న్నను చారలు దన్ను వీడచినం దాన తను౯ా 

దనయుండుగ నొరల కిచ్చిన 

ననఘా యాతండు సను న్వయఎదత్తు? డనన్. 

తలి దండు అమ్మ దనయుయగా నొక్కురు? 
క్ 

డాత్మ సర్భళజన్ము డై నవాని 

విలిచికొనినం బాండి వేయమవా త్తర 

యక్కు మారు గీతుః డండు బుధులు, 

£55, క. అని ఖీష్ముండు 'వండియుని 

టను నావన్నిగువురును ధరాధిప యోగ్య 

త్వనికూఢ లెల్హకగ్మం 

బున కౌరసు;డందులోన ముఖ్యుం డరయన్, 

256. ఉ. వానిన పోలు నండు బుధవర్యులు కౌరవనాథ పత్రికా 

సూనుని. దక్కునీ వినినసూనులు యోగ్యత గాంతు రు త్తమం 

కై నకులద్వయంబును సమాగత మె విధి వ త్ర యాగళా 
నూనత గ్లెనేని నిగమోదితకర్శః లావయు _క్తికిన్, 

_; బ్యవోన నతుక్ష కంవాదోం బచునితివోనము ,_ 
నం. 18 50-1 

67. వ, అనిన విరి ధగ జాండు *నంవాసంబునను దర్భవంబునను బుశ్లైడి న్నే వాంబు 

లెట్టిని వానిని గోవులమావోత్యంబును నెబుంగ వలతుం చెప్పవే యనీ యడీ 

గిన నప్పుడమి అేలికి భీష్ముం డిట్లనియె, 

258, సీ. చ్యవనుని నవుషుని నంవాద మితివోశ 

మె చెల్లు జగనున ననమ నీకు 

251, 

257 

16 

l. వేయ్మాగనంజాత వీ శ ష, 

1. నసహవానంబునను _ చెక్కు పతులు 
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దాని. ఇెప్పెద విను దాన నీయడిగిన 

యర్థముల్ చెలియు మహాత్ముడైన 

భార్గవచ్యవనుండు భాగీర థీయము 

నలు 'గూడినెడ కేంగి యలనువిష్టం 

(గుంకి నుష్టిరుం డయి కూర్చుండి యతులన 

మాధివకుం డయి మత్స్యకులము 

ఆ. దనదు చుట్టు మెఐంగం దనవునం ఇందింగ 

మూరుకొనంగం గృపయు ముదము గదుర 

భావవృ త్రితోడం బం| జెండువర్ష ము 

లుండె నట్టు లుండ నౌక్క-నాడు 

260. క. జాలకుల వలల నచ్చటి 

మీలం దిరుగుచుండి యయ్య మేయో[గతప 

శ్రీల నిం గూడంగం దిగిచి భ 

యాలోలమనన్కు- లగుచు నమ్మునిపతిఃన్, 

260. ఆ. *చా6గ (మొక్కి తప్పు2 నెంపు మెబుంగమి 

నింత పుస్తె సంయమీం[ద మమ్ముం 

బరమకరుణ: జూచి వనుపుము దినికి 

శమిసేయువార మింక ననుడు. 

261. క. జలచరములె నర్మిలి 

గలిగెడుమదిం దాల్చి చేర్చి కారుణ్యము బో 

యలమీ(ద నించుకేశియు 

నలుక వొడమ నీక యుండె నత డవికృతుడై 

269, వ, ఏటిదరికిం దిగువంబడినమీలదెప వారికి జూపి వారితోడ, 

2602. శే. వీనిశోడిపంవాసంబు మాననమున 

జాల నర్మిలిం కెనిచె నిమ్మిలతోడ 

గూడ (వాణంలు విడచుట గూడదండై 

జనులు గావున నటు సేయు( డనఘులాళా. 

జర, 

260, 

బా గూడనెడ - శో.ష 'వెక్కు[వతులు, 

- సాగిమొక్కి - శ ష. పెక్కు ప్రతులు. శ. నైరింపు మెరుగమ - కొన్నివతులు. 



264. 

265, 

2886. 

281, 

266. 

209 

270, 
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వ, తగినతెజఅంగు 'నెప్పెద వినుండు - 

క, ఇమ్మీలను నన్నును ay 

రమ్మిళొనుండు చేయువెలల కనుటయు: గడుశీ 

|తుమ్మున నహుమకడకు జని 

యమ్ముని కెట( ల్ల జెప్పి రలుకుచు బోయల్. 

చెప్పిన భయంబును సం[భమంబును బెనంగొన నమ్మునుజవతి మంతి పురో 

హితఫహితంబుగా నవ్పగమముని పాలికిం జనుదెంచి సాష్టాంగదండ్యపణా 

మంబు నేసి బోయలు సేసినయపరాధంబు చేమిభంగి నీంగువాండ నని విన్న 

వించిన నర్దయాళుం డిట్లనియె. 

బోయలు నిజక అధర్మము 

సేయుట యవరాధ మగునె చెచ్చెద విను బీ 

రాయా ఫపడిరి వీరికి 

నాయెడలికిం దగిన వెల జనన్తుత యీవే. 

. అనుటయు మునివమమనమున! 

గిను'క యొకింతయును లేమికిం (రీతుం a 

బజనపతి గిరాతులకు నిం 

డని పనిచెకు * వేయుమాడ లాత్మపశివులన్. 

పనిచిన యప్పలుకులు విని యమ్ముని యమ్మను జవిభునితోం దగ నెజీ(గి 

యిత్తుగా కననుడు నప్పుడమిజే డు పదివేలు సేప్పిన నప్పరమఫంయమి 

యప్పటిమాటయ యాతన నారాజు లత యుగ్గడించె దానికిం దవస్వి ముంద 

టిఫలుక పలికిన నతండు కోటి ఓయిమ్మనియె నమ్మాటకు నమ్మువోర్ముండు, 

, శేతలపిశరి వెళదగంగ బో 

యల కీ వలదయ్య యనిన నన్నరవతి వా 

రల కిల సగ మిచ్చెద నని 

పలికిన నప్పల కు (దోపు వడ ముని వల్కెన్. 

269, 

269 

270 — 

కొకయించుకయు _ కౌన్ని[పతులు, 2 వేయిమాడ - అ, నూ, 

యిండనియె - అఆ ఈ. ఉ. ఐ, డొ. అ, 

, తలచివెస _ వ 



124 

272, 

E78. 

274. 

275, 

278. 

శ్రీమదాంగ్రమహాధారతము 

. ఆ, రాజు దనదు నకల రాజ్యంబు భోయల 

కిత్తు ననుండు నమ్మునీశ్వరుండు 
నీవు నుం|తివరులు నెయ్యురు( దలపోసి 

యుచిత మైన మూల్య మొప(గు మనియె, 

వలికిన నతం డతని కిట్లనియె., 

శే. గోవునకు (శావ్మాణులకును గుల మొకండ 

కమలజుడు రెండుడెఅ(గులు గా నొనర్చి 

పావికి; లూర్వంబు గారణ మఖిలమం త్ర 

ముల కోధిఫూన మవరంబు భూపవర్య. 

క వివిధాగమా [శయం బగు 

నవనీదేవునకు మూల్యమని వాకువ్వన్ 

శివునకును “గదు ధరణీ 

ధవ గోవును నట్టిదగుట. దగునది యొసంగన్. 

“శే, అనిన (బీయ మంది నృపతి సంయమిసమీవ 

మునకు వచ్చి మవోభాగ నీను గృ్భపార్డ 

దృష్టిం జూడుము భవదీయచేవామునకు 

నింతవెల యన వచ్చునే *యే83ైన, 

క. మునినాథ గోవు నిచ్చెద 

ననవుడు వికచముఖుండగుచు ననుగుణమూల్యం 

బున నంపీతిం బొందెతి 

నని భృగుకులముఖ్యుం డిట్టులను నవాుషునితోన్ , 

272, 

274. 

275. 

1, వారమని _ శ. వష. కొన్నివతులు, 

1, రాదు - +, ష, వెకు_వ్రతులు. 

1, యెవ్యరికిని - కొన్ని ప్రతులు 

, అనిన విని విషాదంలుతో నహుషుం డోవులం జని సవివులుం దానును నింక 

నేమి వేయు!వాండ నని చింతిల్లుచున్నవమయంలున నయ్యెడకు గవిజాతుం 

డనునంయమి సనురెంచి వారలతో మీరు చింత విడువు( జే నిమ్మునిపతి 

మూల్ధంబు నిశ్చయించెద ననుటయు నయ్యవనీవిభుం డవ్పరిచారం వింత 

టితో నాపత్పయోధి మునుంగ కుండునట్లుగా నన్నుం గావవే యనువలుకు 



ఆనుళాసనికపర్వము-ద్వితీయాక్యానము 125 

277. క, గో వగ్నిమయ మమృతమయ 
మావనుధాథిళ వినుము హోమవిధాన 

శ్రీవాహిని నిచ్చెన |కిద 
శావాసంబునకు. బూజ్య మమరుల ఉనన్, 

278. చ. అని యిటు లేర్చడం బలికి యాతలం “పెంతయు మేలు గోవుని 

మృ్మనఘరరిత యన్న విభుః డట్టుల చేసిన బోయ లప్హు నె 

మ్మునములు మోద మంద గరిమంబున భార్గవు (జేరి మమ్ము గ 

న్లానినది యాదిగా( గరుణ గూ రద వొకటి విన్నవించు మే, 

270, క. అని ప్రీతిం బలికి యమ్ముని 

యన,జైం గొని మమ్ము( గావు మక్కటికమునం 

గొన వయ్య గోవు మాచే 

నన విని మొగమాట మనము నార్జ్శత( లెను వన్. 

280 శే, వేండి!కొనినట్టిక్సువలువై వాండిచూడ్కి 

యరయ నాశీవిషము చూపునట్ల కాన 

చేయ? (్రార్థనాిిథంగం బు మీయఫీష్ట 

మాచరించెద నని గోవు నతడు గొనియె, 

281. వ, కొని యంత నిలువక, 

262, తే, దర్శన పీతి 'వారి.వెం దగుల మీల 

వలసి యర్శ్మిలి మనమున దళముకొన;గ 

మీరు మీలును సమో్మోద మార దివికి 

నేంగుం డని పల్కె_ భావుగ్గండెల్ల వినంగ, 

268. వ, పలికిన దళ ణంబ. 

2౯4, కే. మీనముల.1( దారు దనువులతోన 'నెగసి 

నాకలోకంబునకు6 బోవ నవునన్భపతి 

277 1 నిచ్చిన్మడిదశ - వ, క. ష, కొన్నివతులు, 
280. 1 కాననికృపణుపై - అ, ఇ, ఈ, క. గ, శ, కొన్నివతుబు, శీ, భావంబు = శ. షః 
282. 1. నందలమకొనగ _ వీ, ళ, ష, 'పెక్కుపతుళు, 
విర 1 లువారుదనువుల - కొన్నిప్రతులు 
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నవరివారంలు( గాంగ నాళ్చర్యపూర 

మగ్న మానను డయి యుండ మానవేం[ద. 

వీ5ర వ, అప్పుడు, 

వి5రి, క, చ్యవనుండు గవికాతుండు న 

య్యావనీశ్వరు. బిల్చి వరము అడుగుము రెండీ( 

దీవిరితి మమండు నతడు మీ 

యవిరళశంే పీతికంు నర్జము గలదే 

287. శే, అనిన విని యగ్గలు వైన యాదరమున 

చారు ధర్మపరత్వంబు వానవాభ 

వె వము "నయ్యుడుము నీకు వంశోపాన 

నాత్మ యనుచు నంశర్జితు లై రి వత్స, 

285. క, మది నద్భుతంబు( (బమదము 

బొర౫గ నమ్ముశులమహిమం బొగడుచు( జనియెం 

దదనంతరంబ వతి నిజ 

సదనమునకు “నెల్లి జనులు సమ్మర మందన్ , 

289. వ, అని చెప్పి రీష్ముండు, 

290. క, వినిపించితి నంచానం 

బున ద్భోనమునను జి త్రమున నధికన్నే 
హనిరూఢి గల్లుటయు గో 

వునందు. గల గౌరవము! చెవుల కిం వెసంగకా 

_ వ్రూవనో వళికో నోంవాదొం బినునితివోనము *- 

సం, 18-0౧2-1 

291. వ. అనిన విని యక్కురువంశవర్యుం డాధగ్మధుక్యునితో నాకు నొక్కూటి విను 

టకుం గుతూవాలం బెప్పుడుం గలి యుండు నుగా త్ల లావ్మానిధి ఇయెన 

236. 1 వియముకందెనన్యమకోలవే _ స్మ వియముకందెనర్థముకలదే - ఆ ఈ ఉ ఓల, 

287. 1. నయ్మెక (ము) మనీకు _ ఊ ఓ, ల. కొన్ని పతులు 
291. 1 (అహ్మనిధియైన - వెక్కు[వతులు 



292, 

299, 

294. 

295, 
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భార్గవాన్వయంబునం జి త్రతరిజా_త్తచరితుం డగుపరకురాముండు. జని 
యించుటయు  ను_్తమత] తియత్వమవహోమ్మలం వై నకుశికకులంబునం 

బరమ (జాహ్ముణ్యవ్మికుతుం డై నవిశ్వామితుం డుదయించుటయును నది 

యెట్లొకో యనుచుండుదు. దొల్లియు( గొంత వింటి నిష్బంళయంబు గాదు 

మవోత్మా మదీయచితాయ త్రంబుగా న _ల్తెలం "ఇఆింగింపవే యనుటయు 

నయ్యనిమిమ నదీనందనుండు గుంతీనందనా[గజుతోడం జ్యవనకుళికసంవాదం 

బమసితివోసంలు వినుము దాన భవత్సంశయంబు వాయు: జ్యవనుండు నిజ 

వంశ్షంబునకుం గుశికకులంలు గారణంబుగా సంకరంబు గలుగం గలయది 

యని యెబింగి యక్కు-శికకులంబునకు నుర్చాతం బాపాదింపం గోరి కుశిక 

భూపాలుపాలికిం జినిన నతండు. 

క్ు భార్యాసహితముగా న 

యా్యార్యవరుని కనుగుణంపుటర్బన విధివ 

చ్చ శ్యాపూర్వముగ వినయ 

ధుర్యత వెలయంగ( జేసె దోవాల *మమరన్. 

- పూజితుని( జేసి యశనికి 

రాజవరుం ఢిట్టు లనియె రాబ్య విభుత్వ 

డ్రాజిన్లే డవ భృత్యుని 
"'యోజను నను నడిపి యేలు ముర్వి మునీం రా, 

ఏసును భార్యయు లంధులు 

నానా*జననహితముగ ననాథత( గని య 

శనం ఇపుం బొరయం 

గా నింకుం బమోద మొందం కొను మమ్మున్. 

, అన విని యమ్ముని| పవరు డాతని కిట్లను 'రాజ్యకాంకు నా 

మనమున లేదు సద్వగతము మానితవృ త్రి జరించువా(డ సై 
జనవర వచ్చినా(డ( బరిచారము నీవును నీరుపత్ని యున్ 

గొనకొని చేయంగా వలయు గోరిక యింతియ తీర్పు మోపినన్, 

£92, 

294, 

295. 

౨ క్షతమహిమాచరితుండగు _ జల, శ, ష.కొన్ని పళులు, 

1, త్యార్యావూర్వముగ _ ఊ, ఊ చ, ల, 2, మలరన్ = కొన్నిివతులు. 

1 ధన, విభ -అనిపారములు, 

1, చర్యలు _ అ, ఈ, 
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296, వ. 

297. క, 

298. ఆ, 

200, వ. 

భీమదాం[ధమహాభారతము 

అనిన విని యాదంపతులు 1ముదమ్మునం బొదలి యట్లు చేయువార మనిరి 

తదనంతరంబ 

అమ్ముని నభ్యంతరసద 

నమ్మునకుం గొని విభుండు నాతియు( దానున్ 

సమ్మోదమ్మునం జని వా 

ద్యమ్మగు నొకచోటు సూపి యాతనితోడన్ 

అనఘ యిచట నుండు మని పల్కి మృదులత 

ల్పుంబు నంచిళాసనంబు నచట: 

లెట్లం బనిచి యేము ప్రీతి నొనర్చెద 
రు 

మివ్చభంగి( బనువు? డద యెన, 

అనియె నంత నినుం డపరిగిరి “గడచనినం గాలోచితకృత్యంబు లాచరించి 

యమ్మవోళ్ముం డావోరం బడిగిన నమ్మహీపతి మహితభోజనంబున నతనిం 

రృప్తునిం గావించిన. 

800. ఆ. అతండు సెజ్జ( "జేరి యధీపుతో నియ్యెడ 

801. క. 

802. శే. 

నిదవోదు నేను నృవవ రేణ్య 

మీరు నిదుర దక్కి మెలపున నాచర 

గాంబు లొత్తు చునికి నాకు. (బియము. 

ప్ సె 'మెల్కనునంతకు6 

భూనాయకవర్య నన్ను బోధింనకుం డీ 

మానినియు నీవు ననిని 

(దానిరతుం డయ్యె వారు; దద్దయుళ కిన్, 

కుడుపు నిదురయు వర్షించి యడుగు లొత్తు 

చుండి రమ్మని వల్ల భు డొక్కు [వక్క 

నచలగా తు. డె నిదింవ నద్భుతముగ 

దినము లికువదియొచ్కూటి సనీయె నధీప, 

. ముదంబునం - వెక్కు[వతులు 

+ గడచినం = కొన్నిపతులు, 



809. వ, 

804, క, 

£05. ఆ, 

308, క, 

807. వ, 

803, సీ, 
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ఇరువది రెండవనా( డమ్మునివరుండు దనయుతన మేల్కొని. 

ఇలు వెశషలిఫపోయె నేమియు; 

లల.కక యాదంవపతులును బరమ శాంతా 

త్ములగుచు వెనుకన చనిర 

క్కులవతి యించుకయు నరకు గొన! డన్విధముస్, 

అట్లు వారివలన నావరరహితు6డ్రై 

పురవరంబు వెడలి పోయి పోయి 

యతండు సూడంజూడ నంత గ్మితుం!డై న 

బతియు. సతియు మూర్చ పాలువడి రి. 

కొంళవడికిం చెప్పిటి'యెన 

నెంతేయు వగ నూన బురికి నేతెంచి గృవో 

భ్యంతవము సొచ్చి కనిర 

య్యింతియును విభుండు నమ్మునీళ్వరు సెజ్జన్. 

మును నిడింయ పక్క దక్కి యొుదు పక్క నిదించుభార్గవు నట్లు గాంచి 

సంతోషించి వరి శ్రాంతి 'దిగగ|చావి యెప్పటిచొన్నున నదుగు లొత్తుచుండ 

మజీయు దినంబు లిరువదియొక్కాటి సనినం (బెబుర్దుండ్రై: 

అత(డు శి లాశ్యంగ మకిగినం బతి 

క్రమ్మనూనియ రెప్పించి కుకు కికము 

నభ్య క్షమలు సేయ నమ్ముని సెక నాడి 

యంగగ్సితుం డయ్యె నపరఘటిక 

దోంచి వికారంబు దొ4రక య్య్నూ 

రాజును కేవులను గని నుముఖుండగుచు 

నాచరితస్పానుం డగుఓయు చారు 

మవోద్డా బులగు ఫివిధాన్న సాన 

105 డయ్యి - కొన్న పతులు 

, యొదలెంతయు _ ఇ, ఈ, ఏ, ఇ యెదలెంతయు - క, 4, 

డిగ్గ దావ = కొన్ని వతుయ 
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అ, ములు ఘటించి కుడువ( విలిచినం జిని వాని 

చెల్లి గాంచి యెక్క జేనీం బోయె 

వార 'లడీలు గరుర నూకక యుండి రా 

పగలు శేయు. గురునృపాలవర్య. 

౫0. వ. ఆఖృగువంశవరుండు 

810, సీ. చేగినం జొడనూపి వేగంబ యరదంబు 

వన్నింవు నీవు నీళలామినియు వ 

హింప౮ా రథికత యస గాంచనరత్న 

గోవాయముల యాచకులకు నిచ్చు 

చును జనేవలయు నాకనుడు భూపతి తేరు 

సమకట్టే బావట!6 జామ దాను 

వలపటః బూని యావస్తువు లెల్లిను 
గొని వచ్చి యో మంతి జనుల బనువ 

శే. నెక్కి వారల నాసంయమీళ్వరుండు 

నిశితతర మగు మునికోల 'నేత్తు కీరొలుక 

మోపుచును దీనకోటికి నావదార్థ 

చయము నెడ చెడ నెసంగుచు. జనుచునుండె, 

811. వ. వెక్కుదినంబు లావోరన్మిదలు "లేమి డప్పిందూలు నమ్మహీపాలు నమ్మ 

పామి నమ్ముని ములకోలపోట్ల నట్లు పూచినమోదువులచందంబు నొం 

దింపం జూచి జనంబు లల్లిన తమలోన నిట్టిశపోమహిమయుం గలదేయిది 

యన్యాయ్యం బని యలుగను దగవు వలుకను దేజిచూడను రా దయ్యొడు 

నీదంపతుల ధీరత్వంబలును నిష్టాపరత్వంబును నింత యొస్పునే దుర్వవాం 

బగుభారంబు నిర్వికారులయి వహీంచుచున్నతా రనుచు నుమ్మలించుచు. 

జరివేష్టించి చనం జ్యవనుండు పురంబు వెడలి వారిమనంబుల విళారంబులు 

గానక యచ్చెరువును మెచ్చును బెనంగొను హృాదయందితో నరదంణు 

306. 1. లడరు - ఆ, ఊ, ఏ ఖ. గ; లదరుక 

810. 1 టనతియ - ఇ. వీ. జల. వీ కో న నలి. రురుల-న 
81 1 లేమింకేసి చప్నితూలు _ ఆ ఆ, శో, వ, వెక్కు[వతులు 



818, 

818. 

814. 

816. 

817. 
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డిగ్గి వారలళిరంబులం గట్టిన పగ్గంబులు విడిచి కరీరంబులు కరంలున 

2సంస్పర్శించి యజ్ఞనవతి యాననం బాలోకించి వెడస్సితిగజే వరం విచ్చెద 
వగపు దక్కి, పురంబునకుం *జను మేను గంగాతీకవనంబున (వతచర్యా శేమంలు 
నిర్వహించెద నీవు మహిషీ సహితంబుగా "నెల్లి నాకడకుం జను బెమ్మని పలుకు 
టయు నాకు వగవెక్కడి దని పలికి యవ్విభుండు, 

తనతనువు వనిత మేనును 

గను 6గొనీ యచ్చెరువు ముదము గడలుకొనంగ న 

మ్మునితో భవ త్పభావము 

గెనియాడ(గం దరమె మాకు గురుతరకరుణా. 

అని వెండియు, 

శే. [క్రమము లేదు (వతోదవణములు లేవు 

నాతియును నేను నెలజవ్వనంబు (6 గంటి 

మిది మవోద్భుతతర మందుమే భవన్శ 
వాను భా'వత్వ మేమి సేయుదు మునీం|ద. 

వ, అని సవినయంలుగా. దానును జేవియు దండ పణామంబులు చేసి యానం 

యమివరు వీడొని సాద్భుతచిత్తులై న సకలజనులుం బరి వేష్టింపం బురంబు: 

(బవేశంచి [పమోదమయమూర్తులగుచు దివసేవ_ర్తనంబును రాత్రి 

చర్యయుం గ్డపి సూర్యోదయం బగుటయు. 

వారలు (పాతసృమయా 

చారంబులు నడపి భ కిసంపద 1లెదవన్ 

గారవమున మునినిర్భి ' 

ప్రారణ్యమ్మునకు6 బోయి రవనీనాథా. 

ఆ. అచట మణిమయంబు నతిసుందరము దివ్య 

నదననిభమునేగు విశాలరమ్య 

వార్మ్యమున్న జాచి యచ్చెరువంచుచి 

_త్తములతోడంజనంగ దానిచుట్టు. 

2. నవ్వించి - ఐ లౌ, ఇ. 8, డన్సితిరిగదే - కొన్నివతులు 4. జనుండేను _ 
కొన్ని [పతులు 5, యదియని _ కొన్ని_పతులు 

1. వంబునేమననగు _ ఆ ఇ ఈ ఏ, వీ. శమన 

కే సార్థంబునుర్మాతి _ ఊఉ ఐ. బౌ, ఖ. 

1. పౌదలన్, లౌరయన్ _ అనిపారములు, 
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= చ్యావచుండు భనయోగోవలంభునోం గలిక్షబోవ్ నాళలోలళంటు వూల్రుతీ = 

నం 18-511 

818. సీ స్వాధ్యాయసంగీతసాహిత్యవర్తన 

మాననీయము లగుమండవములు 

గోకిలకుక భృం గకులనాదముల నథి 

రానుంబు లై న యారామములును 

వాంససారసర వాత్యంత మనోజ్ఞ ంబు 

cl సొంపుమిగులుపర్మాశరములు( 

జారుమయూర శేకాకుతక లితంబు 

లగుచు నొప్పాకు క్రీడా చలములు 

చే, వీరులకు జూడ్కులకు నింపు వెల్లి గొల్బ 

చనేర్చూగలిగిన విభవంబు నెజయ మఅయః 

గరము విలసిల్లు చునికి నాకంబు వేడ్క 

నయ్యడకు( గాపువచ్చిన యట్టులుండె, 

819. ౪. సురలును గంధర్వులు న 

పృఠోనికాయములు వివిధ నరనవివిరా 

దరలీలల నం చెడనెడం 

జరించుచుండిరి నితాంత సమ్మోదము నన్. 

820. శే, అవ్విధంలున కారాజు నంగనయును 

మనము అలద్భుశరనమున మును(గుచుండ 

గలయొకో యిది నిక్కమ కానినాండు 

మిగుల ననుభవగోచర మగునె యిట్లు, 

821, వ. అని వెండియు. 

822, క. ఉతగకురుళూమియొ లో 

కోత్త మగునట్టినాళ మొకొ తనువులతో 

నితాపసవరునికరురా 

నికెజగున సంభవించె నిచ్చోటు సొ౭న్. 

తీ29. వే, అనుచు నమ్మవానీయ వార్య్యంబు సొచ్చి యందు మణిమయ పగ్యంకంబునం 

బవ్వళించి యున్న యష్పురమమునిం గని రపరతణంబున నతం డంతర్బానంబు: 



821, 

B25. 

428, 

$27. 

828, 

$29, 

అనుకాననికపర్వము-ద్వితీయాక్వ్యాసనము 1908 

సేసె నతనితోడన యామేడయు మున్నుగన్న  యాోీమవిశేవంబులును 

నర్బశ్యంబు లయ్యె నయ్యిరువురు నిట్టట్టు మెలంగి యక్కాన నొక్కెడ 

జ గౌకబ్బసీసమాసీనుండును జపపరుండును నై న యానంయమివకు నాలో 

కించి రట్టు గావించి ధూ విభుండు భార్యతో నిట్లనియె. 

శే. ఉవిద ను.నియోగబల మిట్టు లుండునేయ 

నూనరాజ్యంబు నులధంబు మానవులకు 

(ఆశావహ ణత్వంలు( రపము దుర్గ భము తపము 

కలిమి. జేయుచు నున్నా(డు వలసినట్టు. 

చ, అనునెడ నిందు రం డని సమాదర మొప్పంగ వారి భిల్నెన 

మ్ముని 1నరనాథుండు౯ా సతియు మోడ్చినచేతులతోడం చేరాం 

జని ధరం జాంగి (మయొక్కుటయు సంయమి దీవన లిచ్చి రాజునా 

ననమున సుపనన్ననయన్మపథ పర్వంగ నెమ్మి నిట్లనున్. 

ఆ. మనసు నింద్రియములు మశు'జేఇద యింతవ 

క్యంబులగునె నీకు నరయం గీడొ 

కింతయెన లేకు సంతన మండ్తి 

నిర్తు వము వేడు మెద్దియెన, 

క, అనిన విని యగ్నికల్పుడ 

వనం జగునీమది (నన్న మగునట్తులుగా 

మునిజనవండ్యా కొల్వం 

గనుకం₹ఇను మిగుల మేలు గలదే కోరన్. 

వ. అని వలికి కుశికుండు వెండియు, 

శే, ఒకటి యడిగెదం గృప చిగు రొత్తం జెప్ప 

వలయు మీకు మాయింటికి వచ్చి యొక్క 

(పక్క! క్రిదుగ నిరువదియొక్కదినము 

అనఘ నిిధించి తది మొద లై ననీకు. 

323, 

826, 

827. 

1. గౌశేయబృసేనమా _- ఆ ఇ జ లశ కొన్నిపతులు, 

1, యవనీశురున్ _ వీ శ షస 

1, వరముకలదే _- వీ. కష, స. 



184 శ్రీమదాంధమహాభారతము 

880. క. చరితం బద్భుతము ముని 

881. 

శ్వర చీనికింగారణము విచారమున కగో 
చర మెజింగింపు మనుడు నా 

ధరణీవల్లభునితో 'నతం డిట్లని యెన్. 

* నురలు మునులు సుక జ్యేష్టుంగొలిచి యుండం (బసంగవళంబున నప్పర మేపి 

చారలతో భ ఫ్రగుకుశికవంళంబులకు [బవ్మాత త్త రింబులు తడంబడి సంకరంలు 

వాటిల్లు నని చెప్పె నప్పు "జే నచ్చటనుండి వినుటం జీసి యానంకరంబున 

కోర్వక మీయన్వయంబు నిర్మ్యూలంబు నేయువాండ నయి (వతంబునెపం 

వీడి భవద్భృవాంబు సొచ్చి యిన్నిపోకలం లోయితి నలనీ డస్సి యెప్పు జేని 
మీర లడ్డమాడుదు రస్పుడ కపింతు నిట్టిద నాయెత్తికోలు మీయందు ధైర్య 
వోనియు కోకందును గోవంబును లేమిని మెచ్చి వరం బిచ్చియుం దనివి 
సనక తనువులతోడన మీరు నాకలోకం చాలోకించునట్టుగా నీగంగాతీరంబున 

సంఘటించితి దానింగని న లేం దత్వంబుదెన నుదాసీనభావంబు నొంది వావ్మా 

ణ్థంబునందు సస్పృవాుండవై తదియెలుంగుదు నీకు మూండవవాండు 

(ఖవ్మాతేజోదీవుం డయి జనియించు వరంబు వేడు మనుటయు నమ్మానవ 

పతి దీనికంశును గడదినవరంబును గలదే మదియసంళానంబు (బవ్మాత్వ 

(పా వమహా_త్వనిరూఢంబును గాఢధర్శతత్సరంబునుంగా నను[గ్రపింపు 

మనిన నమ్ముని యట్ల యయ్యుడు మూఅడుము నీదుమునుమండు (తిలోక 

పూజనీయుండని పల్కిన నవ్పతి వాం 'జేనుకతంలున (శావ్మాణుం డగు 

న_క్తెఅం గెఆింగింపవే యనవుడు నళ్తాపసోత్తముండు విను మస్ముద్వంళం 

బున *ేబుచీకుం డనువాండు జన్మించి నీతనయుండై న గాధియనియెడు 

వాని వతి భార్య (గాం బర్మిగహించు న_త్తపోధనుండు తననందనుం డగు 

జమదగ్ని యందు సమ న్తధశుశ్వేదంబును నావహించు  నవ్విశేమంబు 
శత్పుత్తు) నందు ఫలెయించు నదియంతయు నకలతు _త్తీఆయతయకారి యెన 

దై వంబుకృత్యంబు చానివలన బు చీకగాధివధూజనానుష్టానపరివ_ర్తనంబు. 

గలుగు నదికారణంబుగా న్ముగత _తధర్భుం డగు పరకురాముండు జమ 
దగ్నికిం బకమ వావ్మాణ్యాగణు్యం డయినవిశ్వామి[ తుండు గాధికి జని 

$00 

981, 

(| డ(దానిట్టనియెన్ వీ ౪. ష 

1. రులీకుండనువాడు _₹౯ వష, చెక్కు[పతులు 



B82. క. 

888, సీ, 

84. క, 

ఆనుకాననికవర్వము_ద్వితీయాళ్యానము 185 

యింతురు |బవ్మాపలుకు సత్వంజ యుమ్మదన్వయంబు భార్గవకులసంబంధం 

బున జనక్హాఘనీయం బయి వెలయం గలయది యేను దీర్ల్ణంబునకుం జనియెద 

నీవు సుఖవై యుండుమని చెప్పుటయు నప్పుడమిణే(డు భార్యాసవాతం 

బుగ సవిశేవేవినయం బగువందనం కాచరించి వీడ్కొని చనియె. ఆరవ 

నుండును నికేచ్ళం జనియె నిది వరళురామవిశ్వామి[త జన్మ|[పకారంబు, 

—_ లీమ్యండు భోరు జాను దానబిశోవముల నౌతోంగించుడు 3 

నం 18-08 _ 28 (కుంభ) 

ఆని కురుపికామవాండునె 

ప్పిన విని ధర్మాత్మజుండు (వియమందుచు నా 

శనితో దానవిశేషము 

లనభఘా యొజీి(గింవుమనుడు నత డిట్లని యెన్ . 

కాంసోళ్రోపదో వాయు, గాంచనచారుళ్ళం 

గయు ధవళాంబరక లితయును న 

దతిరాయును నయి తగుగోవు. బా|త్రత్వే 

భవ్యవి[పునకు సద్భక్తి తోడ 

నిచ్చినదానికి 'నెన్ని రోమనులన్ని 
దివ్యవత్సరములు( (దిదళలోక 

మున వసింతురు కులంబున యేడుతరముల 

జనముల నుగతికి ననుతు రధివ 

కన్యభూమిగ్భహము కనక మన్నము జల 

మంబరంబు శయన మాననంబు 

వావానంబు విపునకు నీగి లో 

కములు రెంట సౌఖ్యకారి యండు. 

అనిన విని పొండవా[గజు( 

డనమా యిన్ని ంటికం"బ నధికంబగుదా 

ని నెజింగింపు మనుడు న 

జ్ఞనపతి కిట్లను నతడు (వసన్నాత్ముకుండై 
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885. 

838. 

887. ₹ 

B98. 

839 

841. 

842. 

848. 

భ్రీమరాం ధమహాభారతము 

. అరి గోరినవనువు లరి తోడ 
(a) లావి థ 

నీగి యెల్ల దానములకు చెక్కు. డరయ 

నఖలభూతమ్ముులకు నభయుబు నిచ్చు 

టంతకంచును మేలందు కార్యజములు 

= అని చెప్పి విను మని మణీయు నిట్లనియె, 

వీరశ్రయనంబు మేలండు వీనికంచు 

మణీయు( గొన్ని ంటికంచును మనుజనాథ 

చానముల కావు వెదీన దానిం లోల 

లేవు పుణ్యాకర్ళములతో నేవియెన, 

. అనుటయు ధర్మజుండు తమ్ములరపం గనుంగొనిన చార లకని చి శం లెజీంగి 

రణమరణన్వుతి సేయ నతండు సమరంబునం జచ్చిన బంధుమి[ తజ్జాతి జనంబుల 

వలనిశోకంబు వదలి వాహినీనందను వాకర్టంబు లభ్రినంరించె నాదే వవ్రతుండు 

"వెండియు, 

. అరియైన దీన్గుండ్రై తను 

కరరాంబని వే(డినం (టసన్నాత్మత న 

స్పురుషునికోరిక దీర్చినం 

బురుపో త్రేముం డందు రతని( బురువవరేణ్యా. 

= అడుగక యున్నేను నాలిం 

గొడుకుల రక్షింప లేక కుతిలవడుచు నె 

ప్పుడు జేవతనము గలనరు 

చెడ రుడువ(గ వలయునేది మహితగుణ మనభఘా. 

= నిజదారపరులు సంతత 

యజనరతు* ( గామరోనవాంతలు నగున 

ద్ద్సాజుల నరసి ధనమిచ్చుట 

(తి౭గత్ప్చూజ్య మగునండు దీరవిచారా, 

అనినం బాంగదా[గజుండు యాతనాయాచవంబులలో "నెయ్యది చానార్హం 

బగునని యకిగన నతనికిం లిశాషహుం డిటనియె 

. అడిగిన నిచ్చుకంశను నయాచకుంగాంగ నెఆింగి యిచ్చు ఇ 

క్కుడు ఫల మిచ్చు రానవిధికోవిర వేండుట సావు వేండగాం 
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బడుటది "పెద్దసావు దగ్శుపార్థన పూర్ణము సేయునాతం డా 

యడిగినవాని( దన్నును దయారతి. గావంగ( జాలువా డగున్, 

844. వ, అనిన విని యుధివ్విరుం డతని కిట్లనియె, 

లి*5, క. దానము యజ్ఞ క్రియ నా 

గా నతులితధగ్మ విధులు గల వందు ధరి 

|డీనాఢథో త్తమ యధికఫ 

లానూనం చె వెలుంగు నది యెయ్యదియో, 

846. వ. విన వలతుం 'జెప్పవే యని యడిగిన నయ్యని మివనదీనందనుం డపాండు 

నందనా గజున కిట్టనియ్ 

847, ఉ. భూనురకోటికిన్ వివయపూర్వముగా ధనధాన్యగోమడి 
ఇ్యా“లిలాన్న ముఖ్యములు సమ్మతి నీగి నుయజ్ష్ఞ మాననో 

చ్భాసిత "స తియన్ నడపుభవ్యు(డు యజ్ఞ ముల ౦దతం బులుం 

శేసినపుణ్యాముం బడయు! "జేయుము దానము లోపి నిత్యమున్, 

848. క, అనవుడు నాతనితో ని 

ట్లను గుంతీతనయము ఖ్యు డనభఘా "వెక్కుల్ 

వినంబడు దానము అధికం 

బున దగియెడు దాన మెద్ది యన్నిటిలోనన్. 

849, వ, అని యడిగిన నయ్యాసగానూనుం డమ్మానవపతి కిట్లనియె. 

-ః భూదానము హీమాలివర్డ్య నము; 

నేం, 18-61-కీ 

850, క. చానము లన్నిటికినిభఖూ 

దానం బెక్కుడు సమస్త ఛాన్యములు6 (భూ 

శానేక వ్యస్త్రధనర 

త్నానూనత్వమును భూమి 'నవుటకతమునన్, 

851. క. కనకము రజతము వనం 

బును ఛాన్యము వివిధకత్న ములు నిచ్చినయ 

847. 1, స|త్మియల్ - కొన్ని(వతులు. 

850. 1. నగుల - వెక్కువతులు, 
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శిక్2. సీ, 

8568. క. 

554, తే, 

855. క. 

ట్రీమదాం[ధమహాభారతము 

వ్వినుతఫలంబుల నెల్లను 

గను నుత్తమభూమిదానక ర్త నశేం[చొ 

భూమి కెంశాయువు భూదానక ర్రయు 

నంతకాలము నుఖమందుచుండు 

నమరలోకంబున నల్ప మైనను భూమి 

యిచ్చిన బవుఖభూమి యేలు నతడు 

రాజు విశేషించి రణమృతి యొండెను 

భూదాన కర్తృత్వ పుణ్య మొండెం 

బడయంగ వలయు. ఇాపల్ నోపు 

(బవ్మావాళత్య్యాది పొళతకములనై న భూమి 

చాన మెంత పాపాత్ముచే నైన భూమి 

గొనినం గల్భమ మొందదు నినుము మహాత 

మైన భూదాన విధియును నక్వమేధ 
యాగిమును సద్భుళంబు లం |డాదిమునులు, 

దారి[ద్యముచేం గుందుచు 

'జేరిని నదుగంగం బోవ కెంతయు. గృశతం 

గూరిన వి(ప్రున కుర్వర 
వారిని దయ 'నీగిఫలము వాగ్గ్లోచర మే 

యాగకర్తయు శాంతుండు నైన యట్టి 

విప్రుం (వార్చించియైన నుర్వీ(పతిగ 

వాంబు సేయించు టత్యధికంబు భూమి 

చానవిదివిశేషంబులలోన నెల్లి. 

విను మర్హ్ముండై న వ్మిపున 

కనఘా *గోచర్మమా[త యగు మేదిని ని 

చ్చిన. బోనియట్టిపాపము 

నినుపొడుపునం 'జెడనితమము నెందును 2గలవే. 

తీ5ల 1 మునకునదృళమందు రాదిమునులు - ఒ, శ షన 

a560- 1. 

355 1. 

నిచ్చువలము -"ఆ 

గోదరణమ్యాతయగు _ ఆ ఈ. ఐ ఖల. గలదే - పెక్షువతులు, 
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856. క. ఆజిపా ప్రమృతులుగురు 
పూజకులును మజియు నెట్టి పుణ్యాత్శకులున్ 

రాజో త్తమ భూదాన 

(భాజిమ్టునిం జోల రండు వరమమునీం దుల్. 

857, వ. అని చెప్పి ఖీష్సుండు వెండియు నిట్లను భూదేవి జనులకు హితంబుగా 

నానతిచ్చిన వాక్యంబులు *భూగీత లనంబరంగు వాని విని వరళురాముండు 

భూదానసరుం డయ్యె నని విందుము పొండచ్యాగజా యవి నీ వాకర్ణింపుము 

8568. క. నను నిండు శెండులోకము 

లను 'జెడని యళస్పుఖంబులం బడయంగ6 గో 

రినయట్లయినను దీనికి 

1నెన లేవు నుడీ తలంప చేధర్మములున్ 

8590. చ, ఇతరులదాన' మేని. దము యీగియయేనిని నన్ను మార్తుశే 

మతి నరకాధివాసగతి మాన్చం దలంచుట గల్గినకా సమం 

చితముగ భక్తి నిచ్చుట కుకీలత మార్చుట నాకు వార్షభా 

సితయు. అ రాభవవ్యథయు. "కేశ నుడీ యిదె ఇాటిచెప్పెదన్. 

860. క, విను. డుభయలోకముల మే 

లొనరింతుం గీడొకింతయును నిలువ(గ నీ 
క నిరాసంబు నొనర్హును 

నను నిచ్చిన 'నెట్టిదుర్డ నములకు నై నన్. 

861. వ. అనియె నని యవ్వాక్య్థంబు లుపన్యసించి 'చేవ[వతుం డన్నరచేవో త్రము 

నకు మజియుం జెప్పు నవ్విషయంబున నిందుం డడుగ బృవాస్పతి నెప్పిన 

వచనంబులు వినుము చెప్ప్చెద. 

862, ఆ. భూమి రత్నగర్భ పురువూత యటుగాన 

కలుగు భూమిదాన కర్తమయైన 

వాని కళ్వపహా స్తిపనిళాది సర్వర 

త్నములు 'నిచ్చునట్టి యమితఫలము. 

867. 

B58 

859. 

aa2 

1. భూమిగితంబులు _ వెక్కు[వతులు 

(| నెనయవుసుండీ తలంవనేధ ర్మంబుల్ - ఎ. జొ. ఇ; నెనగావు _ వ 

1 మైన - కొన్ని పతులు. 

1. నిచ్చినట్టి _ కొన్ని ప్రతులు 



140 

868. 

864, 

885. 

860. 

867, 

868. 

ఢశ్రీమదాంద్రమహాభారతము 

. వసుచాయిని మైనవనుధ 
నొసంగి నతని. దన్న తన్న యొఫంగె ననుచు సం 

తసపడు భూతము లన్నియు 

నసమానము భూమిదాన మమరాగీశా, 

= విను రాజులకు నవళ్యం 

లును జేయంగవలయు. నధికభూదానము రా 

బనువాం డఘములేకాకర 

మనఘా యిది దక్కూనొంట నది కీవ్యయమగునే. 

పూర్వద_త్తయెన భూమి నెవ్వండు వుచ్చి 

కొనియె నత(డు తనదు కులమువారి 

నిరువదొక్కతరము నరకవాసుల (కేయు 

దాను "నడుము గాంగ ధర్మీనిరత 

. మును దొ విషప్రున కిచ్చెద 
నని భువి యీకుండుకంళు నధికపుంాపం 

బును నడుగ కిచ్చుటకు మిగి 

లిన నుణ్యాము నెందు నరయలే వండు బుధుల్, 

. అనిన విని యజాతళతుండు సురనరీపుత్తుంతో దానపరులయిన మానను 

అకు దాశతవ్యంబు లగువానివిశేవంబు_ లెటీంగింపవే యనుటయు నతం డన్న 

కనకపానీయ్మసముఖంబు లై నపదార్థంబుల విశేమంబులు గల వవి యెణ్ం 

గించెద నొక్క్ళానా: డన్న ంబువిషయం చై నదానంటు 'వకారంబు, 

, ఏ నడుగ(గ నారదముని 

నితముగం 'జవ్చినట్టి మాటలు సువ్య 
కా నూనవృ త్తి; ఇ వ్పెద 

భూనాయక శేయేకచి త్రమున వినువానిన్ 

. ప్రోవగుననఘా _ శ ష, 2, ప్రయమగునె _కొన్ని ప్రతులు 
+. మున్నుగాగ - అ, ఇ, ఈ వ శ, ష, న “దళపూర్వేషామ్ _ దశాపరేషామ్'అను 

వాక్యమున్న దికాన “నదుముగాగ "అనుపాఠమే నమీచీనముగా నున్నది. 8. తనయ. 

కొన్ని (పతులు, 

. నియత చిత్తమున - ఊ, చ, 



989. కం 

870. ఆ, 

871. సీ. 

872. క. 

878. వ, 

ఆనుకాననికవర్వము-ద్వితీయాళ్వ్యానము 

మునులును దివీజాలు నన్నము 

వినుతింతురు లోకతం త్రవిధి గతువులుం ద 

క్కును గోల సర్వము నన్నం 

బున నడచుం గాన యన్నము విశిష్ట మిలన్ 

అన్న దరానసద్భళ మగుదాన మెందు 

నెన్న (డును లేదు గావునను విధేయ 

మన్నదాన మధికయత్న 'పూతంలుగా 

బూని దాని వేత పుణ్యిితమము 

(ప్రాణంబులకు 'విధారక నున్న మింటి జ 

నంబున కుడిగి మొనను సుభ_క 
నోతిధికిం బెట్టుట యధికపుణ్యము (శాంతు 

వృద్దుం చావను చాలు వికలు వనితం 

గడప(గా దాకణి గదిరి య నించిన 

గృవామేధి 2కవమతి గినుక దగదు 

కాలంబుతో ౯ గుక్క మాలండు దుది గాంగ 

నాశొని వచ్చిన ననుగుణముగ 

నాచరింపవలయు నావహోరకల్చన 

మునుల చేవపితృసముత్కురముల 

నన్న దాన విధుల నాదరంబుగ! (బియ 

'మొందం జేశత లోల వొండు విధులు, 

కులమును విద్యయు వృత్తము 

నలఘుమతీ యన్నమిడుటకై యడుగంగా 

వలవదు వివుని 1నాదర 

మలరంగా నిడుట లెస్స యడిగినరూ [తన్ 

అని వెండియు 
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870, 

871 

872, 

1. వూర్యంబుగ _ ల ౩ మనఘ _ కొన్ని|వతులు, 

1. నుధారక _ కొన్న్విపళులు 2 వారితోగినియదగదు - ఊ. ల 

1, నుదిరంబలరంగా - స 
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శి", క. అజుడు కల్పాదియం దన్న మమృత మనియె 

నన్నవిని బలాధికునై న దుర్చు 

లాత్ముంగా జేయు( గావున నన్నభు క్రి 

సకలధాతు వృద్ధికి నయి జనము గోరు, 

876 క, అని యశండు పఠ్కె ననియును 

విని యన్నము నవినయముగ వి ప్రారులకున్ 
మనుశేళ యిడుదు నీవును 

మన మలరంగ జెట్టుమీ నమ _స్పజనులకున్ 

876. ఆ, అన్నమిడిన మణిమయావాసకయ్యాస 
నములు నమృతభోజనంబు వాద్య 

మాల్యలేపనములు మవానీయ మహీశాను 

భవము జిరత నొందు దివమునందు 

-* నత(ళదాన మహిమాతిళయ నిథావవము ;- 

నం, 18-68-1 

877. వ, అనిన విని యుధివ్విరుండు నత్మతవిషయంబు లై నదానంబుల "'తెజీంగెలీం- 

గింపవే యనుటయు నిట్లు 'బేవకీ లేవి యడుగ నన్నారీరత్నంబునకు నార 

దుండు నెప్పిన వాక్యంబులయర్థంబు లువన్యసించెద నాకర్ణి ంవుము, 

B78. సీ, le బాయనమబ్దిగర్భునితార మా 

వమములు మాంసమ్ము నంజంగం గలుగు 

నన్నంబు శళితారయందు గోవార్డ న 

దితి శార(లులగంబు దీపుగలయు 

నట్టులు గురుతార నధిప నువర్ష్శమా 

శ్రేమిరూప్యము మఖంకెల్లు నుప్పు 

తిలలు థగుం డధిచేవవయగుతారం 

"జఅకుందేనియ నుపాసి కమెన 
శానావ్ క్కు 

875, 1. కర్యవాయన -ఉ ఊ, వ వీ న 2 రౌవ్యము _ కొన్నిప్రతులు 



ఆనుశాననికవర్వము-ద్వితీయాళ్వానము ILE) 

3. భ క్రము_త్తరఫల్లునిం బాలతోడ 

పాష్టికాన్నంబు రవితార సకరి రథము 

చిత్తనాండు (క్రీగంధపులకెక్క స్వాతి 

దనకు |వియమైన యది మేల) దానమునకు 

879. పీ, అనఘ విశాఖ నెద్దనురాధ( జై చీర 

విను'జ్యేష్టందగ, గణి నేముగూర్చి 

ముల్లంగి మూల సన్ఫ్మూలఫలంబు( బూ 

ర్వాషాఢం చెరువు త్తరాఖ్య మొన 

యాషాఢ మాకికార్థాొన్నంబు వారీవను 
జలతారకముల: గంబళము గుజ్జు 

లమరినబండియు యవల. ( బూర్వో _త్తరా 

ఖా దీపౌష్టాశ్వినీభర ణులందు 

శ, (గొవ్వుగల మేక నంజుడు గొతిీయణయెణుచి 

కంచుకుండతో మొద వళ్వకలితళకట 

మతులతిలచేను థీ; బాడి యఖలతార 

కముల నీగులు నూర్జ్వలోకముల: "జేయు, 

$80. వ. అని యెటింగించి యమ్మానవసతితో నమ్మాననీయుం డిట్లనియె. 

A8Bl. కం అల ఘుతరసకలకా మ్యం 

లుల నిచ్చినయట్టిమహిత పుణ్యాంఖై తా 

"వెలు[గు6 గనక మిచ్చుట యని 

పలికిం గర్భజ్ఞుం డి పరహీతచరితా, 

862. క, కోనక మాయు! (పదంబు పావనము భావ 

శుద్ది నొనరించు దాతకు సువతమున 

వేడ్యతో దాని నిచ్చుట వేజపొగడ 

చేల యనియె హారిళృంసదు. డిద్ధశేజ. 

888, క. పానీయదాన ము త్రమ 

దానంబని యభఖధర్మ త_త్తద్భథవరి 

శీ19 1. జెరుగు -కొన్నిప్రతులు 2 పూషాశ్వినీ _వీ కమ, వెక్కు[పతులు, 8.వీదగునభిం - శ 



క. శ్రమదాం ధమహాభారతము 

జ్ఞూనానూనుం డగుమను 

మానవపతినె ప్పె నృవసమాజవ కేణ్యా. 

884. 5 కావున జెలువులు నూతులు 

చావులు గొల(కులును నెపుడు. కౌరవవర్యా 

కావింపవలయు నవి గడు 

భావనములు పుణ్యాళోకభాగిత నిచ్చున్ 

శికి5, క. అనఘా యొవ్వనికావిం 

చిన నలిలాశయమునందు౬ జెలంగుచు గోవుల్ 

గొనునీరాతనివంళం 

బున కవి గావించు నూక్ష్వభథువన[పా విన్, 

888. తే అక లేక యె వ్యానిజ లా శయమున 

మండు వేసవింరుందును మనుజకోటి 

యవభ్ళ థస్నా నపానం బు లాచరించు 

నతండు వొందండు విఖిమ*దుగ్గాభిగతులు 

887. క. యాగాదికర్సముల కువ 

యాగింపబడుటంవేప యు త్రమము ఘృతం 

బాగురువన్తువునిచ్చుట 

యాగములకు నగ్నికిం | బియంజై యుండున్- 

868. తే గరగ లొన(గిననరుడు భూనురు లొనర్చు 

నాచమనముఖ కోర్మంబులందు వష్ట 

భాగఫల మొందు నెగడికిం కాచనమున 

కింధనము లిచ్చి ధనముల నెనక మెసంగు 

869, ఆ, ఛ_త్రమిచ్చికాంచు( బుత్తుల6 లురుషుండు 

సకలకామ్యుదానసమము కకట 

మిచ్చు టఉనఘ చెప్పులిచ్చివం గంటకు 

కై న రిపులదొక్కి 2యతండు దిరుగు 

886. 1 రుర్గాది గతులు _ వెక్కు[వతులు 

లి8కి 1. యడచి తిరుగు _ కొన్నిపతులు 



880 క. 

801, 

892 

905, 

896. 
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తిలలు పితృభోజ్యములుగా 

జలజభివుండు 'సేనెం లిశృనిచయ మలరం గడుం 

దిల లిచ్చిన కుచు లగుదురు 

దొల(గుం బర్వసురతారి దోషము'లెల్ల న్. 

దివ్యముని యగుకాశ్యవుథవ్యగా|త్ర 

ముల జనించి కీభవ్యంబులై తిలలు వెలయు 

నట్లుగావున దత్క్బృతేయజన మఖిల 

వస్తుయుజనంబుతో సరివచ్చు నండు, 

తిలదాన మఖిలదానం 

బులకొంకు విశిష్ట మెల మునులును నియతిం 

దిల లర ము అగుపా త్రం 
బౌ 

బుల కిచ్చియ కాచె వెంపు వొందిరి వచ్చా, 

. అని చెప్పి యాపగాతనయుం డొకవిశేషంబు విని'పింపవలసి ధర్మజున 

కిటనియె 
గా 

, దానము లాగిగాం గబయగుధర్మము లెల్లిను జేశతకుద్ నిజా 

ధీనపుంజోటు గావలయు చేవతల.న్ మునులుం జతుసస్రఖుం 

గానంగ6 బోయి యజ్ఞ ముఖకర్శనమాచరణార్గ మై తగీ 

యానుమతిం దగం బడసి యయ్యయిచోటుల నావరింప రేం 

. కాననము గిరులు నదులును 

నానాతీర్టములు భూజనంబుల శెల్లన్ 

భూనుత సాధారణములు 

వానను ధర్మములు సేయవచ్చు నిజేచ్ళన్, 

. అధివ వామనమునయందు. దోంచినయది 

యాచరింపవలయు నర్థమగుట: 

"జేసి దీని నీకుంజెట్పితి గోదాన 

శ_స్తమహిమ వినుము వి స్తరింతు. 

దివ్యంబు లై - కొన్నిప్రతులు. 

వింపందలంచి - కొన్నివతులు 



888. 

5899. 

400 

401. 

భ్రీమదాం[భమవహాభారతము 

. గోవులెక్కుడు తపోఖావిళాత్కులకం టు 

ననిన! దద్గౌరవంబునకు మేర 

గలదె సళ్యాఖ్యలోకంబున నవిసోమ 

నంగతత్వంబున సంచరించు 

వినుతవోనుములకెల్లను ఖాలు( బెరువు నే 

యును నిచ్చు. 1గర్భ్బనంబునకు నొదవు6 

దోలు శృంగంబులు చాలంబు రోమచ 

యము శకృన్మూ తము లఖిలవ రృ 

నముల కువచరించు [శమము శీతాతఫ 

వ్యథయు లేమి నెపుడు నతిథరంపు 

బనులు సేయు గోవు (వావ్మాణు. డన నేక 

త్త మగుట. బరవదంబుంగాంచు, 

, గోవుల విపుల కిచ్చిన 

నేవివమమప్పుగతులం బొరయ రిక్ నరుగం 

గా వళము గానిలోకము 

లావాసంబులుగో నిలుతు రతినుఖవృ త్తిన్. 

. గోవులపా లమృతంబని 

కేవేందు(డు నెప్పెం గాన ధీరత్వనిధీ 
గోవు నొనంగ నమృతము న 

ద్యావంబున నిచ్చినట్టి ఫల !మొడఃగూడున్ 

. అనఘ గోవులు (పాణంబులని నమ_న 

మునులు సెప్పుదు రట్టుగావున: దలంప( 

'శాణదానవిధాన సంపొ_వ్హ్మమైన 

ఫలము గోదానకర్తకు. గలుగు( జూవె, 

[కూరునకు నా న్తికునకు దు 
రారంథున కిచ్చినం బరమదు॥ఖమునుం 

897. 

890. 

= గర్భనంబు - చెక్కుుప్రతులు. 

. మొనగూడున్ - వెక్కు[పతులు: 



శృ౦లి, 

408. 

404, 

405. 

a, 

బా 

అనుకాననికవర్వము _బ్వితీయాళ్యానము 

గూరిను గో వది దాతను 

నారకి. ?జేయుం బరీతణము గడు వలయున్. 

గొడ్డు ఒడుగు: దెవులుగొంటుం (గే వెడలిన 

దాని నెచ్చశేని నూనమైన 

యట్టిజాని నొకట నాయానపడియున్న 

దాని నీగు గో|పడానవిదులు, 

“విను పుణ్యలోక ముల 15 

వనఘా విప్రులకు గోచయంబులం బెక్కి 
చ్చిన కెవి దొశకు మాతం 

బును జేయఃగంజాలు నండు పూర్వాచార్యుల్ 

వినిపింప వేడ్కు-నేసి యవ్విభున కిట్లనియె, 

= అధినే యింకను విను మన్నంబు జలమును 

నిచ్చట 'యీవులకెళ్లి "సెక్కు 

డగుట నే ఇవ్పెద నమృతమధాిస్వధథా 

నామవ, ల్ నుగలందు నాగకులము 

నందును నిళ్ళకోటియందును వ ర్తిల్లు 

నన్న ంబునకు నోలినట్లు6 గాక 

యది పాణం మండు మవోత్ములు గావున 

దాని బెట్టుట (పాణదాన సమము 

విను విశేషించి కచతా్చాకమునకు జలము 

పాళశయము చం దునకుం బుట్ట బట్టునయ్యె 

జలము చం్యదుండుగాండె యోషధులం బోచుం 

గాన యుత్తను మన్న ంబుకంచు జలము, 

* అని పలికి మజియును, 

తనకు గలయట్టి యన్నము 
నన సురపితృపూ జనములు నరునకు నడపం 
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. అని చెప్పి గాంగేయుం డన్న పానీయదాన ఫలాతి శయంబులు వెండియు 

వేయు వరీళక్షణముగడు . ఎ, వ, 

కాదనఘా, కొకోనఘా _ ఆనిపారములు, 

యీగులకెర్ణి - పెక్కు పతులు బీ, ద్యయనామము ల్ _ ఐబఖ, లీ. తద్దానమునకు జ 
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జను నతిథితర్పణము చా 

నేన తగ నొనరించువాండు నరవరముఖ్యా 

408. వ, అని నిన్రేశించి తిలదానం బళ్యాదర శీయ ంబని ప్రసంగించి యది వినినది 

మొనను 'నేమి తద్విషయంబున కొక్కయితివోసంబు గలదు చెప్పెద విను 

మని పలికి యనిమివమనదినం దనుండు కుంతీనందనా[గజుతో నిట్లనియె. 

= జిలదానబివయక యమ(వావ్యాణ నంవాదము + 

నం 18.671 

£09. సీ, మధ్యదేళమున (గానుంబు విద్వజ్ఞన 

'బహులమై మొక్కటి పర్ణశాల 

యనుపేర నొప్పారు నందుల మ్మస్పని 

కర్మెనామునిం ఖతి జము(డు పిలువ 

బనిచి దానముల కెల్టను దిలదాన మె 

క్కుడు తిలలకు( వితృకోటి వేడ్క 

"సేయు:£ బాపంబులు సెందవు తిలభతి( 

బుణ్ధక_ర్భత్వంబు బుద్ది గోరు 

శ, రేనింధిల లెస్ట్ర విపుల కిమ్ఫుభథ_ి 

ననియె వృ స్త్రదీపము తీగి యతులదాన 

మనఘ చీరల దివియల నమర్ పితృస 

మర్చనము సేత పరమధర్య్మ మని చెప్పె, | 

410, వ, అని యిట్లు యమ్మజావ్మాణ సంవాదంబు వినిపించి శాంతనవుం డమ్ము 

కీకాంతు నాననంబు నపి శేషూదరంబున నాలోకించి, 

411. క. విను పృథివియును సరస్వతి 

యును గోవును చానవిధికి నొక్కంతలుగా 

విని యుండుదు వీని బో 

లినదోతవ్యముల్సు నొండు లేవని విందున్. 

4090, 1 భరితమై - కొన్ని(పళులు. 



412, అ. 

418, క, 

414, ఆ 

415, 3 

416 క. 

417, తే, 

అఆనుకాసనికపర్వము_ద్వితీయాశ్యాసము 

రాజనుఖ్య తగు సరస్వతి శిష్యున 

కొసనం భూమిదాన మూర్షితముగం 

"జేసినట్టి ఫలము సిద్దించు "భేనును 

నిచ్చుటయును భూమి నిచ్చినట్ల 

అనంయము( గొంచెపువెలకుం 

గొనవచ్చును సారభూత గోవును దానం 

బున ఫల మధికము దానము 

గొనినాతండు సుఖము దాన గొను. జేనేశన్, 

'దేవపిత్చ ఫసమర్చనావాసములు గోళ 

కృషత్చలేపనమునం గీర్తనీయ 

శుచిగం బడయు ననిన స్మువత గోవుల 

భూరిమహిమ వేట పొగడ నేల 

కుడుపునకు ముంద రొడ్డుల గోవునకు స 

మంచిత | గానముష్టి నిత్యంబు నేడు 

గాల మిచ్చిన నత డెల్ల కామ్యుములును 

ద్రావ్మాణుల కర్ణి నొసంగిన ఫలము వేడయు, 

గోదాన విధము నుపథగ 

మై దాతకు నెల్ల మేలు నాపాదించున్ 

వేదపియ యది దురితో 

త్పాదక మగు చాతనికి విపథగత మెనన్, 

—! న్యా గబర తము i= 

నం. 18_.80-| 

దుష్ట మెన గోదానంబు గష్టవృ తి 

కెచ్చె నృగనాముండగు జగతీవిభునకు 

న _తైఅం గితిహోనమై యవని( బరంగు 

వినుము సెస్పెద దాని వివేకధుర్య. 
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415, 1 

416. 1. 

ముందరొోక్క.ండ్ల - కొన్నిప్రతులు, 
ఫలము -వ నీ, వ, 
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418, క, ద్వారవతి నొక్క నూతం 

దోరపు(దను వక్కజ మగు తొండనొకటి న 

చ్చేరువ "మెల౮గు జనులు గని 

నీ రిడి గలంగించు నిట్ల నిలిచెన యేనిన్. 

419, క, అని బలుమోకులు 'వేగమ 

కొని వచ్చి తగిల్చి లావు గొని 'తిగువగ నా 

ఘునజంతు వచలితం చై 

యునికకి విన్మయము నొందు నుల్చ్బంబులతోన్ | 

420: తే, కృష్ణుపాలికి బోయి యక్కీట మున్న 

ఇఆఇఅ(గు చెప్పిన జనీ దాని6 దిగిచె వెడల 

నమ్మవోత్ము. డెజింగియు నర్థితోడ 

నడుగ నది యేను నృగుండం జుమ్మనియె ననఘ 

421. వ, అనిన విని యద్దేవుండు నీ వనేక గోసవ్మానంబుల వి్యపజనంబుల కిచ్చితని 

విందు మిట్టి *దుర్శ న్మంబు నీ కేల వాటిల్లై నకుటయు నమ్మను జవల్ల భుండు, 

శీదివి, సీ, ఉత్తమ వాహ్మణుం డొకనిక నొక్కనాం 

డొక గోవు నిచ్చితి నుల్హ మలర 

నతండును గొనిపోయె నడి మెంత కర్ణి మా 

కరుపులలోపల గలసి వచ్చె 

గోవుల మజియును గో పాలకులు దాన 

విధికినై తెచ్చుచో విధికళమున 

వానిలో నదియును వచ్చిన నెలుంగక 

దానంబుసేసితి దాని మున్ను 

ఆ, గొనిన యతండు దడవి కని యిది నాదుగో 

వనియెం బెదవం గొనిన యతడు వెనంగి 

నాకు నృపతి యొసంగె నా నిద్దజుకు వా 

చైన నన్ను6 గాన నరుగుదెంచి, | 

418. 1. [కిప్పగ, తివ్వగ - అనిపాఠళములు, 

421, 1. దుర్దకోంబు - ఒ క, వ 
422% 1. శరగానక _శ ము 



428, వ, 

424, క 

429, చ. 

480, శే, 

ఆనుశాననిక వర్వము-ద్వితీయాక్వానము 1p! 

తమ ముందటితెఅం గెఆింగించి, 

ఇచ్చినవారల కొనంగా 

వచ్చిన నడ్డంబు గలదె వనుధాధివ యం 

చిచ్చం గడు నొచ్చి పలికిరి 

వెచ్చని నిట్టూర్పు 'లడర విపు లిరువురున్. 

మజియుం బొడనముమాటల నమ్మొదవుపోకడ నాకు! 'దెల్లంబగుళయు, 

దానికి నేను జిత్తమునం దాపము నొందుచు మున్ను గొన్నయ 

మ్మానితవ్మిపు వేండికొని మంచివి గోవులు నీకు నూయజువే 

మొనను నిచ్చెదన్ 'విడువవయ్య మహీసురవర్య నెమ్మి న 
ధేనువు నన్న నాన్యమున దీనత దో-పంగ నాత( డిట్లనున్. 

+ పాలు గడు(బెక్కు. దాని సవాము లెస్స 

చెయ్య కర్భిలి గలదు మత్చి గ యగుతుండు 

పాల శేడ్చినయపుడ చన్నట్టనిచ్చు 

చేది (పొద్జెన నట్లిగో వెందుఃగలదు. 
ఎ టి 

శువోకె నింటిలో నా 

గోవుండంగం జూతుయగాని కోటి మొదవులుం 

గావు నరి దాని కని భూ 

'జేవుండు వోవుటయు నేను దీనత దోంవన్్ 

కనకము గేనువుల్ మణినికాయము లిచ్చెద 'నేమిమైనం ద 

క్కును మది కిష్టమైనయది గోరుము గోవున కంచు జేరి త 

కిన ధరణీసుపర్వునకు. గీడ్పడి యొమ్మెయి వేండికొన్న నేం 
గొన భవదీయ రాజ్యమును గుత్సితనృ త్తికి నియ్యకొందు'నే. 

అనియె( గాని నానూట గై కొనండ యాత 

డట్ట యెడ గాలవళగతి యావహిల్లి 

యమునికడ శేంగ నాతోడ నతండు వికచ 

నలినలోచన యిట్లని వలి'కె( రీతి. 

424 1 

426. 14 

గదుర, నిగుడ, లెనగ - అనిపారములు" 
విడువుమయ్య _ శ. వ, కొన్ని|వతులు, 
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48]. చ. జనవర పుణ్యకర్మము అసంఖకము భీవొనరించి తొక్కు ఏ 

వునిధన మజ్ఞైతం గొనుట6౬ బొందె సకల్చిష భావ మరల్చి మి 

టొనరిన రెంట నయ్యెడు మవోన్నతి దుర్గతులందు మున్నునీ 

చనునెడ యెద్ది నావుడు *ేనసౌఖ్యపుంజో బని సమ్మతించి తిన్, 

482, ఆ, అట్టు లియ్యకొనిన యాక్షణమ్మాత మ 

_స్తకము (కిందుగాంగ భరణి; బడ 

వలనె నపుడు వింటి నలఘుకృపార్ణ రే 
స్లాలికలిక మెనయముని పలుకు, 

498. వ. అది యెయ్యది యంశేని. 

484, శే. చాసుదేవు. డనేక సంవత్సరమ.ల 

కధిప నీ యున్నచోటికి నరుగుదెంచి 
యుద్దరించు నిన్నట నితృసిద్దసాఖ్య 

మైన లోకమునకు! జను దనఘ నీవు. 

485, వ, ఇట్లు వినుచు నిలాతలంబునం బడి కృక లాసత్వంబు నొంది చరియించు 

చుండి చేడు డై వద త్తం బయిన చిత్త వర్తనంబునం "జేసి యిక్టూపంబునకు 

వచ్చిన యపరక్షణంబునం గృకలాసంబులకు లేని మేని !పెం పాహివల్సిన 

నుల్లంబు సవిస్మయం బగుచునుండ యమ ప్రసాదంబున నెప్పుడును 

మాయని పరిజానంబు వరి ల నున్నంగం బరమయోగీం్యద ఛావ్యం బగునీ 
Gy న క 

భవ్య సన్నిధి దొరళొనియె నని పలికె నప్పు డప్పుడమి "జేనికిం బూ ర్వాచరిత 

పుగ్యాకర్మ్మానురూపం బగురూపం బావిర్భనించిన 'దాసికిం (బమోదభరితుండె 

యతండు, 

= న్యాతుయ (శ్రీకలక్సు వంనం నావబిముతు (డౌ శ్రుజ్యాలోక మనతం బోళ్రుటు ;-- 

నం, [8-69-29 

496. శే, చేవ నీ దగుకారుణ్యదృష్టి యమృత 

పూరమును బోలె నామీ(ద ళొలయుటయును 

శతక. 1 జౌరయట, మెదలుట - అనిపారములు. 

48}. 1. ననహ్యవు జోటని నమ్మతించితిన్ _ శ 

482, l- వర్జావలీధ యెన యముని _ అ, ఈ, 

486 1. సొంపావ హిల్లిన - ఇ వీ శవ, 



497. 5 

485. వ. 

489. క, 

440 5 

44]. వ, 

442, రో. 

448, వ, 

444, కం 

ఆనుశాననికవపర్వము _ద్వితీయాక్వానము 

దీనదళ వాస భవదనుజ్జానిరూఢి 

చేను జనియెద 2నంచితష్థానమునకు. 

అని సవినయ వణామం 

బున నారాధించి వృష్టీవుంగవు( దగ వీ 

డ్కొని యానృగుండు విమానం 

బున ను_త్తమలోకమునకుం బోయె నరేం[దా 

ఇవ్విధంబున, 

భరికానందు. డగుచు న్బగు6 

డరిగిన లోకహితకారియె కృష్ణుండు ని 

రృరనుధుర *తాతివ్యాద్యా 

తరంబు[గా నిట్లు లనియె( గౌరవముఖ్యా 

ధరణీసుక ధనవారణము 

దురితతమము నృపున కధికదోషము నృగగో 

గవారరాకయ వి ప్రస్వా 

వారణము భూపాలవరున కావద. చెచ్చున్, 

UE) 

అనియె నివ్వాక్యంబులు నీకుం జేష్పవలవ చైన నితివోసావసానవ రి యగుటం 

చేస వినిపించితి నని చెప్పి యఫ్పొాండవా[గజుతో భీష్కుండు వెండియు, 

సత్సంగతి *నజ్ఞనులకు 

నుళ్ళవ మొనరించు నృగున కున్నతిః |దైజగ 

ద్వత్సలు 6 డగుక్ళష్టుండు న 

ముత్సుకతం 2జేరం జనుట యొకంగిన మాడ్కిన్. 

అని పలికి మజియును, 

దానము సమ(గఫలదము 

భూనాయక గోవునెడ విగలుద్దిశ్వము A 

491. 

440, 

412. 

444. 

20 

ఖు బాం నా 

నంచిత _ శ, ష పెర్కుపతులు; నంచిత _ వా. 

, తాచి హృద్యాక్షరములుగా - వీ, శ, ష 

హరణముకియ - వీ. శ, ష వెక్కువతులు, 
జనములకు మహోత్సవ _ ఆ. ఇ ఎ ఏ శం వృ ౨, అవము క్రియొనగిన - ఎ, 

॥ బుద్ధిత్వము - కొన్నివతులు; బుద్ధత్వము -వాౌ 
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శీర్, 

446. 

ఢీమదాంధమహాభారతము 

డైనది గావున గోన 

మ్మానన మేమణఅక యుండు మది యే పొద్దున్. 

అనిన విని ధర్మజుండు గోవులయెడ విరుద్ధా చరణంబున నయ్యెడు దురితంబు 

"తెలం ెటింగించితి గోదానఫలవిశేవం వింకను వినవలతుం 'జెప్పవే యను 

టయు ననిమిమనదీనందనుం డిఫ్విషయంబున నై నది యొక్క యితివోసంబు 

గల దాకర్టీంపు మని యతని *ట్టనియె. 

-:గో (వఖాతబిషయకం అణనసౌద్దాలళి వుుళచల్యితము; - 

నం, 1-70-1! 

* ఆనధ డౌద్దాలకి యమమవోముని దన 

తనయుని ఏలిచి యిధ్మములు దర్భ 

కట్టయు జలపూర్హక లళంబు( బువ్వులు 

మబచి వచ్చితి నేటీమడం గుమార 

గొనిరమ్ము వేగంబ చని యన్నశనాచిశే 

తాహ్వాయుం డగునతం డరుగునంత 

వాహిని పొంగిన *వజ్ఞోడి యవి వ్య 

గానక యాతండు [కమ్మ అంగ 

నరుగుదెంచి కాన ననుటయు నాశలి 

రనదుకర్శ వై ీకృతంబు ఇలెంపం 

జాలకలిగి యోరి జము జాడ బొమ్మని 

శాప మిచ్చె దండి భూపవర్య 

446. శ్వేత కేతుండను విశతముని_వీ శ వ. చెక్కు ప్రతులుకాని మూలమునందు కౌద్దా 

లకి అనియే కలదు 

“బుషిరౌద్దాలకి ర్లీశామ్ ఉవగమ్య తతశన్చుతమ్" భండార్కరు [వతి (18-70-9) మ్. 

వే- యన్ శాన్ర్రీవతి 1,_80_2. 2, మడుగునోర - శ ష. నూ మడుగువార _ 

ట, దరికుమార.ఉః ఈపాఠమున సాధురేఫ శకట రేవములయతిసాంకర్యము కనబడు 

చున్నది. 8. సాభికేత - ఇ. ఏ శష, ఇట్టిపారమెచ్చటను కనబడలేదు 4. వత్తా త్రి; 

వళ్టొడ్డి - అనిపారములు 5 కృతము సహింప _ఏీ శ వ, పెక్కువతులు, 



447, 

446, 

449 

450. 

451. 

452. 

459. 

454, రైనా 
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. ఇట్లు శోపియించిన నబ్బాలకిం౧ఢ్గు గేలు!మోడ్స్చి ఫాలంబున మోపికొనుచుం 

(బసన్నుండ వగు మని వణుకు వలుకంా( జేతనారహితుం ౫ పడుటయు 

నమ్మునివరుండు. 

. కనుగొని పశ్చాత్తాపం 

బున నులం జెరియ నిటు పుతకుశే నే 
(yt) రా 

వని ౩ చేసితి విగళా 
ర 

సునింగా నని మూర్చ మునుంగుచుం బడియె ధరన్. 

పడి యొక్కింత సేపునకుం దేఆీ 'తనయుం బేజిచూచి యికు భొలుక 2నభ్బా 

లకు నురంబున మొగంబు మోప చేష్ట దక్కియుండ నద్దిన శేషంబును నయ్యా 

మినియునుం జనియె సూరో్యోదయసమయంబున, 

. అతనీకన్ను నీర నావ్లుతం లై నయా 

శవము చేతినించి చలన మొంది 

'యెలమి నత్తపసీగ యీజించుచుండ(గ 

స్పెటిచె నిట్లు మగుడ( 'ెలివినొంది, 

తనుం గనుంగొని యెడి సుతుతో 

మునిపతి యిట్లనియె. బుణ్యముల గ పో(కవు నీ 

వనఘు వని పుణ్య్టళొ కము 

గని మత్పుణ్యమున రాక గలిగెను మగుడన్, 

నీదగు తనువున దివ్యా 

మోదము సాంద మయి సోడుముమ్రైడు నళ్యా 

హ్లాద మహవోళ్చర్యసము 

భారి యగుచు నీగళశాగతములం ెవుమూ. 

. అనిన విని యమ్మునిపతికిం |బ్రణమిల్లి యక్కునమారుం డిట్లనియె. 

, నీయాజ్ఞ జని కమనీయ విశాలమై 

నుణిమయత్వంబున మహిత మగుచు 

447 

A449 

ABl, 

| 

1, 

క్షే 

మొగిడ్చి -కొన్ని ప్రతులు 

తనయుదెనంజూచి - వీ, న, 2, నద్దారకు _ అ. ఇ ఊ, ఒ ఓ ద, 

[పోవవు _ కొన్ని(వతులు 
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విలింగెడు నమవర్తి కొలువుకూటముC [దైవే 

కించితి నాతడు నేరం బిలిచి 

యంచిళాసనము వెట్టించి భవ'ర్గౌర 

వాతిశయంబున నర్హ్యముఖ్య 

పరిపూజనముల సంభావించె నతనితో 

చేలోకమున వసియించువాండ 

శే. ననమఘ యానతి యిమ్ముు నా కంటి ననిన 

నీవు సొవవు నీతండి నిన్ను జమునిః 

జూడ! బొమ్మని పనిచినం జూచి తంద 

యరుగు నుమ్మునివగ పేద ననియె నతండు, 

ఉర5, వ, అనుటయు నట్లకాక మగిడిపోయెద నీకడకు వచ్చితి ధర్మమయుండ వగు 

నిన్ను దర్శించితిం బుణ్యలోకంబులు దర్శింప వేడ్క వుస్టైదుం జూపవే 

యని విన్నవించిన, 

456. ఉ. అంచితవావానాకలితయానము( దేరంగం బంచి నన్నునె 

క్కించి సవోధిరూఢు. డయి శీల్ దన కేల నమర్చి సత్మఛా 

సంచయవ గ్లనుం డగుచు! జారుముఖా బ్లివికాస మొప్ప వ 

_ర్తించుచు బుణ్యలోకములు ప్రీతి 'యెలర్ప(గ నాకు. జూపినన్. 

శీర్7. చే, నయనములకు. జిత్తమున కానంద మొసంగు 

నట్టి మణగే వావాపికోద్యానముల ను 

బరమ భత్యుభోబ్యాత్శక గిరులు హృద్య 

దుగ్గఘృతమయ ఘనసరిత్తులును గంటి. 

45. వ. మజియు గంధమాల్య దివ్యాంచ రాభరణ్మపముఖంబులగు భోగయోగ్య 

వదార్థంబులు మవోశానులై యుండ నాలోకించితి నీలోకంబు లేపుణ్యాంజులు 

"సేసినజముల కనుభావ్యంబు అని యడిగితి నడిగిన ధర్మరా జిట్టిట్టివారి వని 

'యెజింగింఛి యిందధికవిభవంబు లైన యట్టిమాననీయ స్టానంబులు గోదా 

నంబు లాచరించినవారలయవి భమ్యభోజ్యగిరులును దుగ్గఘృతనదులును 

వారివ యని చెప్పి వెండియు 

451, 1, మయవాటికోడ్యానము లును - న 



459. కొ 

480, శే. 

461. క, 

468, వ, 

404. ఆ, 

ఆనుకాననికవర్వము _ద్వితీయాక్వానము 

మానితపాతము సదను 

ష్లానంబును లీతిభ కి సంపన్నతలున్ 
'భేనువు మేలిమియుం గల 

డానముఫల మిట్టి దనంగం దరమె యజునకున్. 

బలము లే (శాయమును రూపు గలుగునట్టి 

శ ఆ Fa గనవయెర్డు సద్దర్మవిపునకు నిచ్చి 

నతడు నర్విధి గోదాన మాచరించి 

నతని సడనినగతిం గాంచు ననధుచరిత, 

గోవులు సూర్యుని యుజ్ఞ్వల 

గోవుల యట్లగుటం జేసి గోదానపరుల్ 

భూవినుళా నూర్యనద్భశు 

ఖై వెలుంగుదు రిట్ల చెప్పు నాగమఫణితుల్, 

* అని పలికి వీడుకొలిపిన 

మునివర యజ్ఞమునిచరణముల కఅ(గి ముదం 

బున వచ్చితి ననె జనకుని 

మన మానందరనపూరమయతం *బొంగన్, 

ఎని ఇం/రునోకు (బివ్యా నెవ్నేనో శోదానో బివయత వాఠ్యాయు ల్ 
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అని చెప్పిన కుంతీతనయా[గజుండు గోదానక ర్త 'లెందేని!వసింతు రాలోకం 

జెట్టి చెలింగింపు నునిన నన్న రచేవునితో దేవ వ్రతుండు దీనికి ట్రైవ్మాచాక్యం 

బులు గల విట్ల యిం|ద్రుం డడిగిన నతనికి (వ్వా యిట్లనియె. 

అడిగి మేలుసేసి తాలోక 'మెవ్వరు 

చెటు కునికి చెల మేను నువ 
౧ 

= ఘనపయెదు _- ₹, ష, అరము విఛార్యము; ఘనత _ కొన్ని|వతులు. డె థి 5 ale 

+ బెందెన్ _ కొన్ని(పతులు, 

వసియింతురాలోకం _ కొన్న్మివతులు. 
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తాత్ములై న మునులు నతుల పాతి వత్య 

సతులు నెఖు(గుదుము విశాలచి త్ర 

465. క విను మయ్యెడం గాలక్రమ 

మును డప్పియు రోగములును మ దిమియు లేవ 

వ్వినుతస్థానం బవ్యయ 

మును గేవల సారసం|పమోదకరంబున్ 

466. వ. దానిపేరు గోలోకంబు 

487. క. గురుశు[కూవకులును స 

తశ్యరతులు శమదము వినిర్శ్మలాత్ఫ్భులు దుర్భ 1 

క్యురహితులును నిల్లు రను 

త్రర మగునచ్చోట గో(పడానపరలతోన్, 

468. వ, అని వెండియు. 

469. ఊఉ. దాయధనంబు సంగర విధాసముపార్షి తముకా సధర్మకో 

పాయఫవమాహితంబును భుభపతిపొదన లబ్దముకా మరు 

న్సాయక వెండియుం గలుగు నాయపు( జొప్పుల సొమ్ములుం దగుకా 

గోయజనార్థసతిిఇయలకుం వెఅసొమ్ముల నైనం గీడగున్, 

470. క, వను గోలోకంబును గడ 

చిన లోకము గలుగ దూ.ది చెప్పెద( బుణ్యాం 

బును గో|పధానవిధి మిగి 

లిన యట్టిది వత్స యొండు లే దరయంగన్, 

471. తే. ఆగమాధ్యయనంబు (వతాఖికతియు 

నై జకర్మశీలము గురుపూజనంబు 

మాతృపితృర ఈణముం చా క్రమహిమ లప 

తర్య్య్యాఫలేదాయి యైన గోదాన విధికి 

472. క, అని నిర్దేశించిన న 

వ్వనరువా సంభఖనవుని దివ్యవాక్యంబులు నె 

465 1. లేదవ్వినుత - కొన్ని[వతులు 

471, 1 ధామమైన _ ఇ ఓ, క; దానమైన - లి కౌన్న్మిపతులు 



478. క, 

474. క, 

475, వ. 

478. ఇ 

A477. క 

478. మాలిని 

గద్రూము. 
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న్మునమున నిడి గోయజ్ఞ ము 

అనూనవిధి నడ పె నిందు6 డమలచరి తా 

నీవును నవధానవుతో 

గోవుల మన్నింఫ, సా తకోటి కొసంగు స 

"క్సేవిత పుణ్యచర్మిశము 

లావెరవునం బోల వెన్ని యైన గుమాశా. 

అని యిట్లు గోవిశేవచము 

లనేకభంగులను జాండవా[గజునకు ళం 

తనునుతు(డు సెవ్చె నన విని 

నునివర యే భంగి వాకంములు మలి సెలైన్. 

అని యడుగుటయు 

ధర్మాధర్శ్మ'విదూరనీకి పరవిర్వచ్చి త్తయోగీ జగ 
న్ని గ్మాణస్టితితంత్ర సంపూరణ ధూర్ని గ్వావారాగీ మహో 
శర్మాపొదనపాంంద్భ సుతపస్వాధ్యాయవద్శా నునోం 

తర్ముుదాలతికా ఫలత్వలసితా దాంతిస్ఫు టోద్భాసితా. 

(వమదవిషాదాదద్వం 

ద్వమలా*విహితాంతరంగవాసా విశ్వా 
గమ వేద్యసనుల్లాసా 

ze య 

శమరమ్యనిధాన నియమ జనితవికాసా, 

నిక్భశిదళకవట్క.స్విక ఎ్రికి (పొఢవ L] 

సకృపలనదపాంగోత్సార్యమాడా |శిళా ర్వీ 

సకలనిగముచూడాచారు రంగ్లైకవర్తీ, 

అకోలుషవ్భాదయాంత గాగ నంశీసిదిమూ రీ 
CG ది వాని 

గది. (క్రీమరుఖియ కవిమి త్త గొమ్మనామాత్యపుత్త ౨ బుధారాధరాజి 
తిక్కనసోమయాబి (వణీశంజై న (శ్రీమవిభారతంబున నానుశాసనిక 

నిర్భంబు నందు ద్వతీంయాశ్యాసము 

ATA, 

476. 

477, 

408, — గా లా టా 

= శాంతనవుండు నెప్పె-న వీశుష న, 

నిరూఢి _ కొన్నిపతులు, 

+ విహితాంతరంగ _ చెక్కు[పతులు 2 ధాన, భావ - అనిషపాఠములుః 

వేద్య - వీ; సిద్ధ - కంచ. ల వా, (1065) శ, షె 
(తులు, 

2. స్వీకృత = శం షః కొన్ని 
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ఆనుశాననిక పర్వము - తృతీయాశ్వాసము 

లైకా 

— 00 

1 
(శ్రీమహిమ రానకరుణా 

2భూ మోద్భాసి బహునామ పుణ్యసోమా 

కిరామవాదయధామ విత 

రా మేయవిభూతిసీమ వారివాగనాథా., 

=| ధర్యొజూనవ భీమం ఉను పేయంబులC బౌవ్బుడ :_ 

నం. 198_ 714-1 

కేవా వై శంపాయనుండు జన మేజయున కిట్లనియె. నట్లు గోవులమహాను 
భావంబు *విని పొండవా[గజుండు భీమ్మునితో ధర్ముంలులు కేటవడ నను[గ 

హించుచుం బుయిలోట వాపి నన్నుం గలిపికొని కృపకు భాజనంబుగా( 

"కేయుటం జేసి కొంకక యింకను నడి 7ర6 దాత్పర్యంబున ననుష్టింపవలయు' 

నవి 'యెయ్యవి 'యెజీంగింవవే యనుటయు నతనితో నతండు, 

- విను నియమంబును చేద*పొరంబుంద 

ద్ధరణంబు దమము నధ్యావనంబు 

నవతి గవామును నాత్మీయకర్మని 

వ్షయు నక లేం| దియజయము సత్య 

వై 

భీమహిమాదానకరుణ - అ ఇ ఐ. ఓ, బొ ఖ, శ్రీమహిమాధానకరణ _ ఈ, 

శ్రీమహిమారాధనకర - ఒ; శ్రీమహితదాన - న, కి మామోద్భాసతనరామ _ ఇ. 

ఉ, శ, షన, 8, రామదయాధామ _ అ ఈ; రామజయోద్దామవిత _ ఎ, 

మహానుభావత్వంబు - ఈ లై. వినిన _ అ ఉ. ఓ 

పాఠము తదుద్ధరణంబు _ ఆ ఏ; పారంబు నుద్ధరణంబు = ్డీ 
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నిరతియుి (శుతదానపరతయు (లవ్మాక 

రము వీళ్ళశుకావగామును మాశ్చు 

శుశూషణాము గురుళ్కుశూషణము. నను 

కంపయు గో |వతనంపదయును 

వత్స యాచరింపవలయునట్లివి యని 

వలుకుటయును నాన్ఫఫాలివకుందు 

గో[పదానవిథి యకుంరితేకృవ నాకు 

"నెజుంగంజెప్పవే సమిద్దీగీబుద్ది, 

అని యడిగిన యక్కురువకతికిం గురువితామవాంం డి ట్లనియె, 

తనియ మేసి నీరు (దావి మంరకు వచ్చి 

సౌఖ్య మెన(గం బనులు శయన మొండి 

యుండ నచట 'నియతి నుండి మాంధాతృండు 

పరమభక్తి నమరగుకునిం దలంచి 

ఇట్ల యడుగం గలవాడై కరంబులు మొగిచి లవువిధంబులం బిస్తుతించిన 

నాపురువాతపురోహాతుండు (వత్యకం బగుటయు నవ్వుడమి లేం డమ్మవో 

తుని పాదంబులకుం |బకామిల్సి యడిగిన వద్దేవగురుం డన్న ర దేవో _త్తమున 

క్రి ట్లనియి, 

= వ్యివాన్నతి మాంధాతవం గౌలిదీన గోదానబిథీ (కారము |= 

నం, 18-705-4 

. పుణ్యదినమునందు భూనురానుజ్జతో 

నుపవసించి గోవు లన్న మంద 

కరిగి పరమనియతి నయ్యహోరాత్ర మ 

గోషమున వంచి నిషతోడ 
౧ o o 

క్షే, 

1, 

యుణగ్భ్ళతదాన-ఒ ఓ, క, (గృహాదాన _ఎ తి కుండు -అ ఈ, 4 [వత_ఈ; 

మతి _ ఎ, 5. చరిత, తేజ _ అనిపారములు, 

నిలచియండి _ అ, ఈ 

దలంచిన వాంద్రై కరంబులు - ఐ, బొ, ఖ, 
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వ. మటునాడు 

ఆ. సంగ వాభిధాననతా్కాలమునం దన 

యిచ్చు గోవు బేర నెలమిం బిలిచి 

యజుండు కరుణ. 'బెప్పినట్టి యవ్యాక్యర 

త్నముం బరించునది యుదాత్తచరిత. 

ఆ. తల్లి గోవు వృషము దండి గర్భ వచే 

కంబు దివము 1ధ“ణి నంపతిస్ట 

యని వరించి యోగ్యుండగువిపు నర్చించి 

వలుకవలయు నీగి కలిమి చెలియ. 

వ, తదనంతరంబ, 

క, సారములగుగోవులు వు 

ర్దోర 2సకలకల్మషముల క దుంచును సొమ్య 

త్వాేరూఢంబులు శాశ్వత 

సారోడారపద మిచ్చి సౌఖ్యము 5 జ్రేర్చున్ల 

. కః అనివలికి గోవు నిచ్చితి 

ననుచు నుదకధార6 ఖతి నవిప్రుకరం 

బునం బోయవలయు నర ర్థం 

బనిచెప్పుదు రబ్రలంబు 1నాదిమునీందదుల్ 
=) 

a విను కఇిస్త్యుండు (వతశీలుం 

డనఘు(డు శాంతుండు దాంతుం డ్మకోధను( డీ 

1. జేత_ల, 

1 దల'వ - కౌ ఇ 

1, మడ్ఫూరి - ఎ, జౌ, ౨, నరక -4ఉ ఊ లీ. [దుంగుచు - అ, ఈ, ఉ ల 

4 రూథములై - కొన్నిపడులు, 5 జేయున్ _ ఈ, చ, 

1, లాదిమునీం దుల్ ఓ మీక ష 

1. వ్మిపుడు - కొన్ని [వతులు. 
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15. 

16. 

1t, వ 

శ్రీవుదాంధమమహాధారతము 

వినుత (వదాన విధికిని 

జననాథవ రేణ్య యెజుంగు *సళ్చా(తంబుల్. 

ఇవ్విధమున గోవు నిచ్చినయాతండు 

చందలోక 'వసనసౌఖ్య మొందు 

నని సుకేం[దమం| తి ంరుమ్మహీపాల. తో 

నాదరమున నిట్టు లనియె మజియు, 

+ మానవుం డోపి యాళ్వయుజనూనము * రెండవునప్టమిం దగం 

బూని దినతయంబు వరీివూజికగోస్టతలంబునకా 'వకా 

ధినతం జెండ యన్నమును 'ఛేనువు మూ తము కలాలు జొనముం 

గా నియతికా వసించి బహు కామ్య ఫలంబుల6 బొందు భూవరా, 

అని చెప్పె నట్లు బృవాస్పతి నిగ్ణేశించినకెఅంగున మాంధాతృండు మహీ 

సురులకు గోవుల నిచ్చి యుభయలోకంబులను వినుతుం డయి వెలింగె 

నవ్విధం బెజింగె గో వచానవరుళై న భరతరిలీపిభగిరథ దాళరథి పభృతిభూవ 

తులు పుణ్యలోకంబులు వడసిరి పాండవా[గజా నీవును. దేవగురూపదిష్టంబు 

కీలయిన యి చ్వాక్యంబులు కావగతంబులు సేసీకొని గోవిషయవిధిజ్ఞాండ వై 

విపో_త్రములకు ను _త్తమగో పచయంబుల నిమ్మనిన నమ్మనుమండు కేశాతకుం 

(ట్రీతిల్ బణామంబు సేసిన నమ్మవోత్ముండు వెండియు నవ్విభున కి ట్రనియె, 

, శివకడ నీరు (దావక 

మేపు గొనక 'మున్న గోవు మిక్కిలి భక్రికా 

భూపాల యిచ్చునది టె 

వ్యాపొరోసు ఖంబు( బడయ నాత్మ? దల(చినన్, 

15. 

16. 

2, నత్చాతముగన్ _ ఆ 

1. 

i 

వాగసొఖ్య, భవనసౌఖ్య, వనతిసౌఖ్య = అనిపారములు 

కెంతవయష్టమి - కౌన్నిపతులు లి వూరిత-వ, కొన్నివతులు, 8, నెయ్యిపాలునుం 
-ఎ ఓ క; పాబనెయ్యునుం -వ 

వినతుండై వెలింగె = పెక్కు మతులు, బె దశ రధదాశర థి- వెక్టు వతులు, ల. లైన జా 

వెక్టుపతులు, ఈ, తాతకుగణామంబు - కొన్నిపతులు గ (బణమిల్లీన _ఆ, వీ' 

శవ 

యున్న - కొన్ని ఎతులు. 2, నుఖంబువడకయ -_ కొన్ని ప్రతులు, 



19 

20. 

21, ౭౯ 

ఆనుశాననికవర్వము_తృతీయాక్యానము 

. మొవనులలో నెల్ల గపిల 

మొదను “వరిస్టంబు రాజముఖ్య నియత్నిమె 

నది విపున కిచ్చు టరయః 

దుది దానంబులకు నఅకు దురితాటవులన్ 

గింపవే యనుటయు గాంగేయుం డతని కి ట్లనియె. 

= గోవ్రలవం గోబిలత్తూంణు నీద్ధించిన (వతారము :- 

సం, 18-76-21 

. ేనత లాశొని దేవతా త్యేస్టునిం 

గానంగం బోవ నాకమలజన్ముు( 

డమృత మిచ్చిన ముద మారాం (చాన ద 

త్ఫుగ భిత్వసంవద నురఖి వున్తై 

నది సౌరభేయుల నధిష యుత్చొదించె 

నొకయపు హిమగిరింయయువరితల మ 

లంకరించుచు నవి ళో యించుక లేక 

యున్నెడ వానిలో నొకటి లేగ 

చన్ను గుడున( దదాస్యనిష్యండమాన 

మైనదుగ్గ ఫేనము పవమాననివాతిం 

దూలి తప! ము|గముగ౯ జేయు ళూలిమౌళిం 

బడిన నద్దేవు. డధికకోసంబు గదుర, 

105 

. అనిన విని శాంశేయా గజుండు కపిలగోవున కీవిశీమం చెట్లు గలిగె 'నెణిం 

29, క, చిచ్చణ కన్నదరు లెగయ 

విచ్చిన గపిలత్వ మొందె విబుధ పకరం 

బుచ్చెరు వందుచు( గన్గొన 
నచ్చేరువ సౌరభేయు లమలచరి శ్రా. 

19 విశేషంబు -ఒ కవ విశిష్టంలు = ల, 

ముగగ్రగతిసేయు - 2 



థ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

క అవి బిట్టు * జెవరః వద్రక్కటి 

యవియు కనదరి కెద? నిట్టు లగ్గోవులు చా 

ఇ వెనను సోమునిపాలికి 

నవనీశ్వర దాని 'నెజి;గి యజుం కే కెంచెన్. 

ల్ . వశెంచి +నిభృతిమై నీశ్వము చరణాంలు 
జములకు ?నెటి(గ వా స్తములుగ మొగిచి 

యమృతసి కుడ వై తి వభిలేళ గోవుల 
శేంగిలి లే దిందు! ఇట్టు లమృతే 

మొన(గు నట్టుల గోవులొసంగు దుగ్గంబుల 

దద్వత్సపీతదుగ్ధంబు( కుచియ 
కాన కోవము దకిగా కరుణి*ప్పు మనియొక్క- 

కమనీయ వృషభంబు. గప్ప మిచ్చె 

శివుడు (ప్రియ మంది దాని.గేతువును వావా 

నంబుంగాం జేని నకలజనంబు *నెలమి 

వృషభ 'కేతనుం డనియును వృషథవావా 
నుం కీడనియుం జేర్కొనంగ నొప్పి యుండె నధివ 

వ, ఇట్లు (పసన్నుం డయి గోనంచారం వెందునుం గలుగునట్లుగా శేనన్నుగ 
aes 2నాీ సౌర భఖేంంగానమురయంబు మగుడ నన్న గంబునకు వచ్చి 

విచ్చలవిడి వర్తింపం జాచి తనచూపునం గపిల లయినగోవులకుం *దక్కిన 
వర్ణ ంబుల గోవులకంచు ను త్రమత్వంబు గలుగ వరం విచ్చి కవిరించిని క డ్రైలిషె 

నట్లుగావునం గపిలగో[పడానంబు గోదానీకల్పంబున కంతెకు నధిక కంబసేబెప్పి. 

వ ఈకపిలాఖ్యానము ను 

శ్లోకము డీనివరనంబు (కుతముః గలిమలో 

(దేకంబు? బాచి నుతుల న 

నేకధకంబులను బెంఫు నిచ్చు నలేందా, 

1. జెవరె _ కొన్నివతులు 9, దక్తిన- అ. ఈ. 8 నువ. ఇ శ, 
1 దీతిమై _ కొన్నిపతులు, 2 (మొక్కి వా న్రములు - కొన్నిివతులు, కి, మోడ్చి = 

కొన్ఫివతులు కీ, లెలమీ _ కొన్ని (వతు, ర్, నుచు -ఐ జౌ ఖ 

1. వరంబెచ్చి _ ఐ జౌ, ఖ 2 నాచేరుకసార _ ఇ వీ, 8, సౌరభేయ _ చ కొన్ని 
ప్రతులు. 4 దక్కటి - కొన్నిపళులు, 6, దీవించి వీడ్కొలిచె - అ. ఈ, క. 

6, కలాపంబంతకు _ వెక్కు[నతులు 



27. 

28, 

20. 

80, 

81. 
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. అనిన విని ధర్మపుత్తు)ండును దమ్ములును సమ్మోదంబు నొంది ఫీష్మునకుం 

బణమిల్ళి గో వరానంబులు విధికంపన్నంబులుగాః "శేయువ్నారె మనంబులం 

బూని రప్పిశామహుం డప్పాండవా (గజునుద్దేళించి వెండియు ని ట్లనియ, 

సౌదాను( డనంగ నిత్వాకుకులంబున 

జనియించె నాతండు మునివరేణ్యుం 

౫ నవసిమ్టుని నాశ్మపురోహితు 

వినతుండై యడిగాం బవి|త మెద్ది 

యని దానికాదరము తికయిల్ల (గ న మ్మ 

వతు డిట్లనియె. బుణ్యాత్మ వినుము 

గోవు పవిితంబు గోవు వానిర్జిన్మ 

భూమి గో వరయంగా భూతములకు 

నెల్ల నాధారభూతమౌళి నీడ్యవన్తు 

వతులలత్మికి మూల మత్యంత దురిత 

జలవిధికి నోడ నిర్ణరపద్మ మునకు 

కిననఘ నిచ్చెన సురలకు మనికిపట్టు 

అని చెప్పి మజియును, 

- పదియును నూజును వేయుకు 

మొదవులు గలవారు దానములు గా నొకటిం 

బదియింటి నూటి నిచ్చిన 

1నదీయు నదియు నఢియు సద్భృళమగుఫలమునెడన్. 

* విను గోవులను (బకాతం 

బున దల(చుట తద్గుణములు వొగడుట భక్తిం 

గనుంగొనుట యధికపుణ్యాము 

లని యెటీ(గించు జనములకు నాగమఫణితుల్ , 

. కిల్చిమంబు గోళకృన్మూ తముల కేవ 

పడుట సకలమాంసళడీ కెన 

28. 

80. 

మునియనియె బుణ్యాత్మ _ ఎ శ్రి మైయీడ్యవస్తు, 

ములు 8 నకం, ననువ, అని పారములు, 

నడియును నదియును నమానమగు - ళో, 

మైయెనంగువన్తు - అని పాఠ 



168 

88. 

84. 

Bb, 

88 

87 

B8. 

B9. 

వ 

భీమదాం[ధమహాభారతము 

ఘోరపావ మండు గోమాంసకకణ 

మబసంభవాదు అన సురలు, 
జ ద 

= జనములు దున్న్వప్నంబులు 

గని గోకి ర్తనము నేయంగాం దద్దురితం 

బునం బొరయరు గోమయయున 

వినుళాంబుస్నాన మతిపవి [త్రం *ఐనఘా, 

సుఠభులు సొర'భేయులును నుస్థితి నాకడ నుండు( గాత మే 

గరము వినీతి గోగణముం గన్లొనుచుండెద నర్జి గోనము 

త్కరమును నన్ను నెస్తుం గను(గావుత మం చెద గోవులం దలం 

తురు లుధబోధితుల్ భయము దోంచినచోటులం దశ్చ శాంతికై, 

అని నిరేశించి వెండియు నమ్మునీం[రుం డానశేందున కిటనియెొ. 
(a) య 

అరుణధవళ మే చకధభూ 

సరవర్హాకలిత గోవిషయదానంబుల్ 

ఖరకర సురపాగ్ని సవన 

వరలోకసుఖమా9 నిచ్చు వనుధాధీశా. 

విను తక్కినవర్షంబులు 

జనవర గంధర్వ సిద్ద సాధాప్టదినివా 

స నిళాంతసా ఖ్యదములగు 

ననిమిషయోషిల్చి)యత్వ మన్నియు నిచ్చున్, 

'భేను వమాణయగు తల 

'భేనువు నిచ్చిన నరుండు దీ పుం డగుః బు 

ణ్యానూనలోకసంచా 

సౌనందోన్న తిం జరించు న|వతివాతుండై . 

, బహు'తూవ విశ్వీరూపక 

మహితసురూపత్వ దిన్సమహిమ గలుగు గో 

89 

B84. 

BR 

ఐధిపా _ కొన్ని|వతులు, 

మంచుకు _ఎ జౌ; యంచును _ఐ ఖ 2 ళాంతికిన్ _ఎ గ 

వీరు . ఇ. ఏ ౨. మంగళ - శ 



40. 

41. 
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నువానీయమూ_ర్డి మన్నతి 

నహితమగుంకిగాత మనుట *నంపదలొనంగున్, 

అని మునివెప్పిన సౌదా 

సనరేందుండు గో(వదాన!సక్షాత్కుంతై. 

యనితర సులథా వ్యయినుఖ 

తిజనకస్థానంబు వడసె జనసంస్తుత్యా. 

అని గంగాపు తుండు గో 

వినుతమహిమం దెలియం జెప్ప విని భర్మనుతుం 

డనఘచర్రి తా 1ేయిట్టుం 

డునె గో వులవెంపు నావుడుం దగ మణియుద్. 

అమ్మ హాత్ముండమ్మహీపతితో గోవిశేషం లింకను విను మని యి ట్లనియె, 

= వేదొవ్యానమునల భవళతం దౌలివిన గో[వఖావ్ళవకాలోయు *-- 
సం. 10-50-6 ' 

సర్వజ్ఞ డగుపఠాకరనందనుని పాద 

1పద్మంబులకు 2ద్బఢభ క్రీ చెలగి 

యతని నందను(డు శసనమంచితమతియును 

నవుకుకుం డెల్ల వన్తువులకంకు 

నధికతమంబును యజ్ఞ మూలంబును 

నగునడి 'యెయ్యది యతులకరుగా 

నాకెటింగింపవే నావుడు నమ్మహి 

తాత్శు(డి వ్విధము నువోనుభావ 

మనఘ యెందు నెళ్క్మాలను నన్యవస్తు 

వులకు తే దరయంగ గోవులకు. దక్కు 

బుణ్యోీతమతయు యాగవిభూతిీమూల 

కారణత్వంబు "వానిక కాక కికలవె, 

అని చెప్పి మజియు నిట్లను విను 

గోవులు పరమనియతి వేధం గొలువ నె 

మృన మలర నతండుగ ను(గొని 

మును వానికి లేసిళ్చంగములు గల్నింభెన్ , 

22 

యిట్టుంవును - వా, యిట్టండునె - వెక్కు_(వతులు. 

పంకే జంబులకునుధ క్రి -ఓ 2 నతి _ ఊ వ, శి, (మొక్కి - ఇ ఏ శీ, నంచిత 

మతియును నగుపక.డెబ్లపుణ్యవస్తువులక ౦ ట-కొన్నిిపతులు ర తరమును,తమమును- 

అనిపారములు 6, దాన-ఆ ఈ, 7. వానికి _ కొన్నివతులు, భారతమనందు 
ఏవార్గక మునవానికి(గాక-'అ'మాగ్రమే కనబడును. వీ.శవ. 6, కలదె-కొన్ని (ప్రతులు. 



17/0 

45, వ, 

46. చ. 

శీ, వ, 

48. సీ, 

49. క, 

50. జే, 

థభ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

అట్లు కొమ్మ లొనంగి సురమునిలోకంబు నాలోకించి. 

పరమపవితముల్ యజనభాజనముల్ దము విన్న( జూచినన్ 
రురిగచయంబులం దొలంగం (దోవంగం జాలు దిధానకర్త కు 

_త్తరగతిలాభవై భవము తం గెటిజున్నుగంజేయుగోవు లె 
వ్వరు దగ వీని. గొల్లు రనివారణ జొత్తురు చారు నాకమున్, ' 

అనియె! గోవులపావనత్వంబు విశేషించి వెప్పెద వినుము, 

అమ లాత్మ గోవుమూ[ తము? జాలునేయిని 

బాన్యార్హమగు వెండతోన వరున 

మూ డుదినంబులు 2మును [చావి మఆిమూండు 

దివనంబులందు వాయువు భుజించి 

యవలు నుగ్గుగ 'ఢేనునివవాంబు |రొక్కించి 

"వెలవ నకెల(గు నూకలన కాంచి 

నెలలు మాం డత్యంతనియతి నావోరంబు 

గొన బవ్మావాత్యం లోలినవి మొన 

చాయు. కాపముల్ దివిజు లీపావన క్రి 

యావ3విధానంలుననకాబె యసురగణాము 

గెలిచి రావులనేయి విపులకు నీగి 

దాని (డేల్చుట దాను టుదా తతరము, 

విమలాంబువుల నుపస్ప 

రము నిర్వ _ర్రించి గో పచయమధ్యమునన్ 
దమయుతముగ గోమతిచి 
_శ్తమునే జపించిన 2శుచిత్వధన * మొడంగూడున్, 

అగ్ని సన్నిధి గోనిచయంబునడుమ 
(్రావ్మాణులపాల గోమతీవరన మాచ 

రించినను విన్న( గోర్కె సిద్దించు గోవుం 

గడచినట్టిది లేదు జగ్గత్త ౨ యమున, 

46 J. 

తీ, lL 

4B i. 

4&0. మ 

భయంబులన్ - ఈ, ఊ చ నీ శ వ 

యగ్గోవుల - కొన్నిపతుల. 

మూ ౮డేసిదినములు-న, కొన్నివతులు; మూండేనిదినములు - న. 2, యొగి - ఎక. 

న. కొ. నిధానంబున _ వా. కీ (దావుటు(డుుత్రారక ములు = న కొన్నిపతులు, 

నంబథించిన - ఊ. ఎ 2. పథత్వధనమొనగూడున్ - గం 8. మొనగూడున్ - 

కొన్నివతులు. 



51. 

52. 

58, 

ర్, 

ర 

ఆనుశాననికవర్యము_తృతీయాక్వానము 17] 

అని య ట్లుపన్యసించిన 

జనకవచనర వనం గలు సార మఖిలముం 

గని శుకుడు గోనమారా 

ధనతత్పరచిత్తు( డయ్యె ధగ్శతనూజా 

అనిన విని పాండవా గజుండు ద్రవ విశ్వంబునకు విభుండు తదీయస్టానంబు 

నకు మీందు గోలోకం బని విందు నట్టుగా. గతం బేమి యని1యడుగుటయు 

సావగాతనయుం డతనీ నాదరభరితుం డగుచు నాలోకించి వినుము వివరించెద 

విళ్వకర్శ తపోనియతుండయి యజ్ఞార్థంబును 'మోతార్జంబునుంగా నమృత 

మయమూ_రియు( గానురూపిణియు. నగు నుకథి యనుకన్యకం దనమ 

నోవృ త్తీం గల్పించి మవో తేజోమయుండగు నొక్కపురుషుని సృజియించిన 

చేదీప్యమానుండగునాతం డతిమ నోవా రాకృతి యగునయ్యనతివం గనుంగొని 

కామమోహితుం డయియా రి నొందుటయు నఖలలోకీపొ వనుండై న చతు 

'రాననుండు సన్నిహితుండై మారో భవ యని పలికి యతని యా_ర్తత్వం 
బుడిపి తనపల్కుకారణంబుగా మార్తాండనామం బొనంగి యన్నారీరత్నంబు 

నిచ్చి యన్నెలంతకు నీకును జనియించిన యవత్యంబులు యాగావవన్గార్థ్భ 

కీరజనకంబుశతై మదీయలోకంబునకు నుపరిభాగంబున వ_ర్తింవ వరం బెచ్చితి 

ననియె _ిగట్లొందినయయ్యిరువురకునుం |బభవించిన సౌర ఖేయీకులం 

చాకమలానను నిశేశించినట్లదై. సురాసుర పముఖనిఖలజనంబులకు నమ 

స్కార్యంబును నప ర్యాళాజనంబును నయి రాజిల్లు నేని చెప్పి వెండియు, 

అది కారణాముగ గోవులు 

తుది ముట్టిన సంపు గలిగి దురితవారగుళా 

*స్పద మయి తమ్ము సభ కిక 

2ెవ్భాధయులగు చు( గొలుచువారి కిక్టము లొసంగున్. 

అని చెప్పిన బాండున్భపతి 

తనయుండు మార్రాండసురభిదాంపత్యము న 

మును పుట్టిన (వజ 'యెయ్యది 

విన వలతు నుహాత్మ చెప్పవే నా కనుడున్, 

52, 

5. 

యడిగిన - వెకు పతులు, 2. పాలకుండగు, పాలకుండైన _ అనిపాఠములు. నట్లా 

వ్పిన -_అ ఛఈ, ఊ, ఊ 

స్పదములయి తము _ వీ ౪, ష, 2 హృదయ తదగంగొలుచు - ఊ, ఊ. 
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రర. వ, కీష్ముం డిట్లనియె. 
568, "తే, తపము వెంపున సురభి మార్తాండువలన 

ధరణినాథ యేకాదశాత్మజులం బడసె 

నిగమనంకీరృనీయులు నిఖలలోక 

పతులు వారు (చాహ్మయణిులకు( * బకృతి సుమ్ము. 

57. వ. వారల "నేకాదళశేరు దులంగా నెబుంగుము, 

58, తరు, అనఘాత్మ యజపాదుండన నహిర్చుధ్నుగండన( గడు విలనిల్లి [త్యం బకు( డీ? 

డనంగ వృషాకపి యన నొప్పి కంభుం డనువేరిపెంపున నమరి కపాలి 

యనంగ శైవతు. డన నతులానుభావ మతిశయి ల్హ(గ వారు౯డన బవురూపు6 

డనం గీ ర్తిగని యుగుండన విక్వరూపుండన జేర్చి యా*ీరుదు లర్చితు లైరి. 

59, వ, 'తదనంతరంబ 2సౌర భేయీకో పచయంబు (ప్రభవించె నగ్గోకులంబు కవిశేవం 

ఇాకర్ణింవుము- 

60, సీ. ఆననంబునను జీవ్వాను శృంగముల బల 

వెరి రం|ధంబుల మారుతుండు 

కకుదంబునందు శ్రీకంరుడు పదముల 

యందు మరుర్షణ మనఘ కుడి 

వహ్ని చన్నుల సరన్వతి పెండ బంచిత 
మున అత్మీయును గీ_యును (గమమును 

రుధిరంబునందు. జందుండు వ్యాదయంబున ' 

భగుం డనుదేవత పొల వేధ 

కి, *వెం[డుకలంయం దనుష్టానవితతి దోంక 

ధరకు. డకుల సూర్యుండు చర్ముమునంకీద 

56. 1. బరులు - ఆ 

67. 1. ర్నుదులనియెబుం - కొన్నిివతులు 

§3 i రుదు లంచితులై రి - కొన్ని|వతులు, 

569. 1. అనంతరంబ - సెకు[వతులు "+ సొరభేయ _ కొన్నిపతులు 8, (వ్రవంచంబు, 

నముదయంబు - అనిషాఠములు 4 విశేషంబువినుము - ఐ. బొ ఖ ల. 

60. 1. వేయ -(5ది వు? వెళటుకలయందచు _ వెక్కుపతులు, 8, ననుబరంయ భూ 

మియుమజిశంధిపట్ల -ఊ ఊ 
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పంబు సీదిళేజము నంధివట్ల *నీదు 
గా రా థె 

లునికి గలీదెలు గోవు నేమనంగ వచ్చు. 

మజియు నొక్కటి యక్కజంబగునది గోమవ*ను*భావ పకటంబయిన యితి 
వోసంబు 'సెప్పెద వినుము 

=. నుత్మితయతు మలిచే బోషింవంబిజీన గోవుల ఓవభావము ._ 

నం. 18_120_]1. (కుంభ) 

62, చే, (తిశిఖరం బను పేరి ఛా|తీ'ధరమును 

68, 

84, 

65, 

సాంతమున గదకల్సితం దై న కూల 

వోభిధానకల్లోలిని శోథితోవ 

2కంరయె యొస్సుః ద_క్రీరకాననమున. 

భృగువంశనంభవు లగు శ*సంయమీళ్వరులు గొంద "ళ్యాళమంబులు గావించు 

కొని తపఃపరులై. యుండుదు రందు సుమిత్తు)ం డనుపేరం బరంగి పరమా 
చారథవ్యుం డగు నొక్కా భర్లవునకు నంగిరనుం డనునొక్కమవోద్విజుండు 

సఖ్యంబునను సౌజన్యంబునను గోశర్కర యొసంగిన నమ్ముని తనగోవు 

సయో్య్యోవధి మేపి పోషించిన నది సుపుష్టయు సుస్వరయు నురూపయ్చునె 

యొక్క-వృషభంలుపొందు వడసి గర్భిణియై మిథునంబు నీనిన, 

అమ్మిథునము బహుసంతా 

న మ్మ య్యెం ెరింగి (కమమునను గోనిచయం 

బి మ్మెయి. 'జెర్కుసవహ్మ సము 

లమ్మునికిం గల్ల గోవు లతండును వానిన్ 

వేడ్క జూచుచు నెప్పుడు వెనుక (దిరిగి 
మేపు నీరును /లచోటి కోపి కివెలిచి 

4 నబ్ధులు-అ శ. 5 వచె,దద్దె, వళ్టె,వట్టి, అనిపాఠథములు., 

లావంబు - ఆ డ. ఎ, ఐక ఖ వ, 

ధరంబు [పాంతమున - ఆ. ఇ, ఏ, వ, శ ష, ౫ కాంతమై - ఏ. శ, ష, 

సంయమివరులు _ పెక్టుపతులు, 

వేట్క - ఇట్టి రూపము డాళష్మృత్మపతులందు కనివించుచుందును, 2 దగిలి - కొన్ని 

(వళులు; దిరుగు - శ. ష కి, పెనిచి, విల్చి, వెనిచి _ అని పారములు వెనుచు 

అనుడదూవము కాన్పించ లేదు. 
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66, 

67 

66. 

89. 

70, 

శ్రీిమదా౦ం[ధనమహాభారతము 

పాలు (గోవులు గుడువ సృప్రముదు డగుచు 

చాను గో_స్తనెఫీనంబు (రావి యుండు, 

. చాననశేసి యతనికి౯ా 

"ఫేనపుం డనునామ మొనల | వియమున మునిస 

"మ్మానితుం డగు గౌతముడి 

ట్లానిర్శలబుద్ది గోనమారాధకుంణె , 
య (n] జ 

వర్తిల్బుచుండ నొక్కానాండు కామరూపిణు లగుగోవులు కొన్ని కాంతా 

కారంబులు [గైకొని కమనీయం!బగు కొలన జల క్రీడలు సలుపుచుండం దోడి 

ఛేనువు అచ్చటిమెలంగి కనుంగొని మీ శెవ్వ రని మానువభామణంబుల నడి 

గిన నయ్యంగనాజనంబులు 

. పము గోవుల మనవుడు నిట్టియద్భు 

కానుభావంబు మీకెట్టు లావహిళ్లై 

ననిన విని వానితోడ నయ్యతివ లిట్టు 

లనిరి మాతెటం గేర్పడ వినుడు మీరు. 

వావ్యకవ్యంబులకు నతిథిపూజనంబులకు నిజావోరంబులకు సద్ద్విజావలి నంతో 

షింన నింపారుపాలు 'వారికిం గురియుదుము కృషి క్రియానర్వినిర్వ_ర్తనంటు 

లకు మాపుత్తు లం బనుతు మాసుక్ళతంబుల నివ్విశేషంబులు గలిగె మాకును 

గోలోకంబును సులభంబు మీ రాసుీకర్మంబులు నూచి కియనూయ *సేయు 

దురు గావున, 

Ii ఇ (శేవులు తో రా దుర్గతి 

(డ్రాపింపరీగలార యిట్టి భావిచరిత ము 

88, 

61. 

గం 

68 

70. 

మ్మానితమతియగు గౌతము(డా నిర్మల - ఉ 

లైన నొక్కకొలన, లగునాక్కకొలన - అని పాఠములు. 2. మెలంగుచుండి కనుం 

గొని_ఒ ఓ, క, వ; మెలంగివారీంగనుంగొని - ఆ ఈ 

ననియెనవివానితోడ _ కొన్ని [పతులు 

క్రియాడినసర్ణ _ ఐ, ఖ' (క్రియానివ ర్షనంబున(ల)కు - కొన్ని ప్రతులు 2, నుక్చితం 

బులు-ఎ వ ఒట 3, యసహ్యంబు _ఒ, క, 4. వడురురు- ఆ 

(కేవులును మీరు దగగతి, (కేవులును మీరు దుర్గతి, (కేవులు మీరలు దుర్గతి _ అని 

పాఠములు జ గలారలెట్టి - కొన్ని |వతులు, 
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72. 

78. 

74. 

765, 
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ద్దీపితభో ధమునం గని 

మీవై కృపం 'జెప్పవలసె మీకుం చెలియన్. 

వ. అనుటయు నగ్గోవులు దీనాననలై. 

క, గోవులకును 'గోవులు గతి 

గావున మీ రరసి నుగతి గలుగు! తకువు మా 

శేవిధినై నను జెస్పం 

గా వలదే యనిన నట్ట కాకని చారల్. 

కే, రంతిదేవుండు వేవత్సరములు సేయు 

నధ్వరమునకు. బకువులె యరుగుం డతండు 

విశననము సేయ గోలోక విభవ మొంద 

గాంతు రని నెమ్మి బల్మిన చేసంతసిల్లి , 

వా ॥ అగ్గోవు లన్విభు నధర్వంబునకు. బో 

నుత్సహించుటయు నం దొక్కగోవు 

మనము సుమిత్తు9నిధన మాతం డనుమతి 

చేయక యొట్టువోః "బెల్టు ననిన 

నాతని. జంపుద మతండును గోలోకొ 

ముని కే;గుదెంచు. గా కని కడంగి 

చని ముని. బేటిచూడను జాల ికంతంతే 

నతిఖీతిం |గమ్మ౭కి యరుగుటయును 

శే. గొన్ని క పిలథీనువు లకి కూరచి త్త 

లేము వధియించెదము మాకు నేమి మేలు 

శేయువారలు దగ మీరు "సెప్పు డనిన 

నన్నిమొదవులు నేకకీవాక్యత్వ మొండి, 

అ. సకలవర్ణ రేను సమితికి నెల్లిను 

గపిలగోవు గోష్ట గాంగం గపిల 

72, 

78, 

Th, 

1, గోవుల, గోవులే - అని పాఠములు, 2. వెరవ్వ, తెజగు _ అని పాఠములు 

8 యనుడు _ కొన్ని (పక్షులు, 

1 సంతసించి _ఐ ఖ 

1, కరుగుదెచు _ఎ 2 కెతయు _ఉ, శీ, వాక్టొంబునొంది - ఆ, ఎ, జౌ 
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78. 

77. 

78. 

79. 

80. 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

నీగి గళతంబు నిచ్చిన యట్లుగా 

వరము మీకు నిచ్చువార “మనియె 

అనిన విని కరంబు [పియంబునం గామరూపీణులై న యగ్గోవులు రూపాంత. 

రంబులు కొని య్యాభుగువంళవర్యుపాలికిం బోయి యేము గోమాతలము 

నీదగు గోనమారాధనంబునకు మెచ్చి వరం లిచ్చువారమై వచ్చితి మిష్టం 

జెయ్యది యడుగు మనుటయు నమ్ముని యిష్పటియట్ల యొల్లష్సుడును 

గోవులవలన భక్రిస్నే వాంబులు గలుగ నిం డనియె నమ్మాటకు నవి యట్లు 

యయ్యొడు గాక యని పలికి వెండియు నిట్లనియె. 

ఈలోకం జేటికి మన 

గోలోకంబునకు రమ్ము కులవర యనుడుం 

జాలుదునే + మద్దోర 

క్నారి విడిచి యందు రాక కని ముని వఠల్కెన్. 

విని యారేనువు లాతని 

తను వాకసమునకు నె_క్తి తను యోగబలం 

బున జే తన్యము6 చాపి య 

వనిమీంద( గశేబరంబువై చి రయమునన్ 

కొమ్ముల. గాళ్లం బిండి 

(గుమ్మి 'మగిడి పోయి పూన గుచ్చినిగతి ముక 

తమ్భుం బనిచినగోవుల 

కమ్మునితెజి ౯ గెల్లం జెప్పి వార్ష మొనశ్చెన్. 

గోలోకంబునకు ముఖ్యులగుగో మాత లంతయు నెజింగి తమకడకుం జనుబెం 

చిన సుమిత్తు) నాదరించి సుదతుతై. వివారించినగోవులు. మొదలుగా సకల 

గోవులళెజుంగు నతని శెజీంగించి నీకు నిది మేల కాక యని ఫలథికి యతనిం 

"ర. 

77. 

78 

7, 

మనిరి - ఆ.వఏ క గవ 

గోగణరత్నాలి ౨ వీ, 

వైచె- ఆ 

మగుడి - వెక్కు (ప్రతులు, 2 యట్లున్, రీతిన్ _ అని పాఠములు 
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62 

88. 

84. 

86, 
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్రీతునిం శేసి [బవ్మా!ఘాతిక అయిన యన్నిగోవులికును మీవంకం బకుచి 

వదనం బయ్యొడు మని శావంబీచ్చిన నాగేనువులు రంతీజేవుపాలికిం బోయి 

నుగతీ వేండి తమ్ముం బకువులంగా కనిశ్లసింపుముని క మానువభామణంబులం 

(శార్టించుటయు 

మిమ్ము 'బెగం జాచి సద్గతి 

'ఇమ్మెయిం బోవంగ నేర్తు నే నని వినయా 

ర్ల 9మ్ముగ (మొక్కుచుం బలికిన 
నమ్మానవపలికి *నిట్టులను నగ్గోవుల్ , 

"జ్ఞానుల యీషపనికై నీను 

గానంగం బు శైెంచి రట్లు గావున సుమనో 

మానితగతి నీకును నగు 

భానునిభా నీ యశంబు. బరంగు జగములన్, 

నావుడు మీలోపల నొక 

గోవై నను మోవాేవళతం గూరుటయు మఖం 

జావేళం లరిసమా_ప్త్రము 

గా వలయును వినుడు నసమయకల్సన చెలియన్. 

అని యవ్విథుండు వలికిన 

విని గోవులు సమ్మతింస విశసించుచు వే 

ల్చె నతండు యజ్ఞానలమున 

ననేకగోచయములం (గ్రమాకలనమునన్. 

ఒకనాడు గో వొకటి లే, 

గకుః జన్నిచ్చుచును దాని గనుగొని నీ వం 

80, 

ర 

82 

88 

23 

ఘాతకులై న, ఘాతినులె న _ ఆని పాఠములు, 2. కతంబున మీవంశంబశుచి - 

ఊ, ఊ. 8, బిత్చెనంత నర్ధేనువులు, బిచ్చెనాధేనువులు _ అని పారములు. 

4, దేవుని కడకుం _ వా, దేవునిపాఠికి _ అ,గల,వవీశ, ష, శ, హింసింవుమని_ 

a 6. మానుషాకారంబులం - ఓ, 

గోవులనియెన రేందా _శష 

క్రానులు నినునీపని కైకాన(గ - మీ, 

పరత _ కొన్ని |వతులు 
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68. 

87. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

కకటా యెక్కడ "జే౭ద 

వకృపులు వచ్చెదరు చంప నని పల్ముటయున్ 

౬; గోలలు రోంతిదోలు యజ్ఞ వఖవురైై గోలోతొంమిన వం బోవుతు 2 

నం 18-128-26 (కుంభ) 

మవోనుభావుండు గావున నప్పలుకులు విని రంతిచేవుం డయ్యాగంలు నువ 

యోగంబుగా సమా_ప్టంబు గావించి. గొన్నిగోవులు కడమ వడి పుడమిన 

నిలిచె నధ్వరోపయోగంబు వడసిన గోగణంబులు గోలోకంబునకుం షబమో 

దంబునం బో యం దదీయ చర్మాని శేణులు 2శటంబులై తనరం |బభూత 

ర కమేదఃిశ్లేదంబు లేజె పాలి చర్మణ్వతి యను పేరం బరగెనారంతి దేవళూ 

వతియును యజ్ఞ సమృద్దుండై వృద్ద [కవు నితోడి సంఖ్యలోబునం బజొలిచి 

యత్రయీనాకంబున నుళోకుండై యుండె "ఫేనపాఖ్యుండును గోలోకంబున 

శాళ్వతుండ్రై వసించె నని చెప్పి భీష్ముండు 'వెండియు, 

మానవనాథ యీన ఫేపాభ్యానంబు 

బదరికా[ క్రమమున అాదరాయ 

ణుండు (పీతి నారాయణునకుం "జెప్పిన నమ్మ 

వోత్ము(డు గోయజనార్థి యగుచు 

నిది గొనియాడంగ విదితమై జగమున 

రగా బుణ్యాశమంబు పావనంబు 

దీని. బరించిన వీనుల నించిన దురత 

'వర్గేంబులC బొరయ వలదు 

పూరున్నపకులిభూమణ కివ్లూ తేచరిత 

నీవు నతిభక్తి గలుగుము గోవులందు; 

Ba 

87 

1, 

8. 

l. 

(బమదంబునం _ కొన్ని (వతులు 2 దట్టంబై దట్టంబులై = ఆని పాఠములు, 
(కవ్యంబులేతై _ అ, ఈ! పూరంబులేతై _ ₹, 4. బొనరిచి, బొనర్చి - అని 
పాఠములు 5 లోకంబున - కొన్ని, ప్రతులు, 

దుర్గంబుల 8. ఈ ఊఊ; వర్గంబుల దొరంగునం్మడు =ళ, షృ, 9, కూషిత-ట, 

ఏ. వుణ్ల - ఆ, ఎ, ఓ, 
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BB 

90 

91. జా 

ఆనుశాననికపర్యము-తృరీయాక్వ్యానము 

బరమనియతి నీతంత్రంబు వరనవిధియు 
చేతదాకర్ణ నంబును నెపుడు జలుపు. 

అసిన విని యట్ల చేసెద 

ననఘా గోమహిమ యిట్టు లాకర్టింపం 

గనియును *దనివి ననదు నా 

మన మింకను జెప్పు నీ విమలవాకగ్ధములన్ . 

అని ధర్మతనయు: డడిగిన 

ననయంబు( [బియంబు( బొంది యమరనదీనం 

డను డిట్లను సత్యవతీ 

తనయునివాక్యములు సెప్పెదను వినుము నృపా 

గోవిశేమ మర్చి నీవు న న్నడిగిన 

యట్ల శుకుండు దండ నడగె దాని 

కాత్మ( శ వియముం బొంది యామవోనంయమి 

యానసుబుద్ధి కిట్టు అనియె నధిప, 

స్ట్థావరజంగమాత్ముశమైన భూతజా 

లంబు సుస్థితి గోగణంబు న్యాక 

యమునన తత్సంఖభవమును గోవుల యంద 

యవి మూలసంతాన మజున కట్లు6 

eg కసిద్దులసాధ్యగణముల మాతలి 

ట్లగుట యెటింగిన ేయతండు [బ్రవ్మా 

4తేక్ష గోలోకాది కీలోకాంతరములకు6 

దనయింటి కరుగుచందమున నరుగు6 

178 

89, 

680, 

90. 

M1, 

1, 

దృష్తి (న) చనదు _ పెక్కు (పతులు, 

వినుమనఘా _ కొన్ని (పతులు 

సంతనసిర్లియామహా -_ ఆ, 

గాగ, గాన _- అని పాఠములు, 2. సిద్ధులు సాధ్యగణములు _ అ. ఎ. 

యవియు _ క, 4, లోకంబులావీగా లోకంబులకు నెల్ల - ఎ. 

ములకు - న, కొన్ని (పతులు, 

లోకోత్తర 



శం శ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

శే, బరమగతిం గోరువారలు పాదముష్టి 

యపష్టి వాక్చిత్తముల గోవు నథిభవింప 

కుండ వలయు నివ్విద్య: బదోన్టద్భవుండు 

సెప్పి నది యాత్మపావన శిష్ట సేవ్య, 

92. క, పావన మని (కుతి సెప్పిన 

యేవస్తువు నాకయించి యొక్కు డయిరి భూ 

తావలులకు నుర లట్లిది 

గోవు తదీయ మగు మహిమకున్ గులీ గలడే. 

09. ౪. వీణాకావాళవేణు 

క్వాణ(వతిమములు ధేనువర్గధ్వను అ 

శీణనుక్ళతంబు నిర్మల 

వాణి తదాకర్ణ నంబు నర్మ నవిధమున్, 

94, క, త&రము దధియును ఘృతము ను 

ఛారూపములగుట "దేవా పీణనయ 

జ్షూరంభంబులు విమలా 

చారా గోదోవానై కసాధ్యము లయ్యెన్. 

95, ఆ, (గుతులు నౌపనిమరనూక్తులు గోస్వరూ 

పంబు లని సరోజభవుండు 'నెప్పె 

ధర్మపరత పరమతపము మవోధ్వర 

మన;(గం బరంగు గోనమర్చనంబు. 

06. ౪. ఈవాక్యంబులు భూదే 

బావలిసన్ని ధి బథించునాత(డు పుణ్యుం 

౫ వెలయు విన్న వారలు 

పావనగుణ తళ్టగాంబ పాతు రఘములన్. 

97. కే, నోఘృశంలు (పాళించియు గోకరీష 

సువిహితస్నాను డయ్యు భూదిపిజుం డధిక 

92. 1 సురణిటిది - కొన్ని పతులు; నురలివ్విథి ఎడు 

94. 1. దేవర్యాపియములు యజ్ఞా - ఆ, దేవతా (వేరణయజ్ఞా - ఈ, 

BT. 1 గోళ్ళుతంలుపానించియ - కొన్నివతులు 



ఇ8, 

99, 

100, 

101. 

ఆనుకాననికపర్వము_తృతీయాక్యానము 1681 

భక్తి నిత్యంబు గోమతిపరన మాచ 

రించియును గల్మవముల నిర్జించు ననఘ, 

చ, అనిమిషులున్ మవోమునులు నయ్యయిపెంపులు గోమతిం బిఠిం 

చిన సుకృతంబునం గనిరి (శ్రీయును శ|తుజయంబు6 'బేర్మియుం 

ేదనయసమృర్ధియుం గలుగు. దత్పఠనంబున 2బంధుకోటిబం 

కిధనమున వాయు మార్గమునడేదప్పు మృగా ర్రియుం జోరవాధయున్. 

వ, అనీన విని యమ్మునిపతికి కుకుం డిట్లనియె. 

జాజి వోదోన్యానముని ఖవశతం జావ్చినో తొవీలగోమవోనుఖావము + 

నం, 18 _ 128 _ 8 (కుంభ) 

క, తమబాతీకి దగుకర్మ 

తుమతలు లేకున్న యట్టిజనములు గపిలా 

సమధికపూజన తద్దా 

నము లొనరింతు రపి!వాచు నాదురితములన్. 

సీ, అనుటయు సందియం బదియేల కపిలం బూ 

జించినం బీతి నిచ్చినను జెడని 

యఘములు! గల్గునే యని'యె( బరాకరో 

తనయు. డవ్వాక్యంబు విని తదీయ 

తనయుండు గపిల కంతటివెంపు రా గతం 

చేమి నావుడు నమ్మునీళ్వగుండు 

నిను మని యిట్లను ననిమిషసంఘంబు 

నొకకారణామున6 బెావకుఃడు మొఅంగి 

ఆ, యరిగి తనదుగు ప్రి యర్థించి గోవుల 

నాశ్రయించె ననియు నగ్ని గోవ 

98 

00 

కి, మాచరించుటయు _ఐ బా 

కే తి (ద) నుజ - కొన్ని ప్రతులు బి భ కకోటి, ఎద్ధకోటి, బంధకోటి _ అనిపాఠ 

ములు, లీ ధనమును - చెక్కు వతులు, 4, డబ్లు -అఇ,క అ, వ 

1. వాపు, పాను _ అని పాఠములు 
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నంబు సేసె నవ్విధంబున శిఖ యున్కిి 
నుర అెఆింగే ఇెల్లోచోటు నరసి. 

109, వ. ఎణింగి కూడుకొని గోవులకడకు వచ్చి వానితో నగ్ని దాయట యఖిలజగ 

108. శ. 

జ్ఞైనంబులకు నహితంలు సేయుట గాదె చూపకుండుట దగ దని పలుకుటయు. 

బుయిలోడి గోవు అప్పావకుం జూపిన నాసుపర్వులు సంతోషించి వానికి 

వరం ఖీవలయు నని యవ్వాయుసఖుం (కార్జించిన నతండు చా నగ్గోవుల 
యందు డా(గి యుండ నవి కపిలచ్భాయం (శ్రాపించి యునికిం గనుంగొని 

గోవులకెల్లను గపిల యెక్కు డగుటయుం దదీయా కాధనంబునుం దద్దానంబు 

నుం బుణ్యతమంలు కై దురితంలుల దమియించి యుత్తమలోకంబుల నిచ్చు 

టయు వరంబులుగా నిచ్చె నని చెప్పి వెండియు 

కపిల యిచ్చిన వానిన కాదు నిజము ల ర్ల 

కికాన్న వానిని లుణ్యాత్మకుండుగ జేయు 

నీవు గపిలాసమర్చనానిరత మాన 

నుండ వగు అంతయును మేలు న్నువశాత్శ్మ 

104, వ, అని చెప్పుటయు నప్పరమమునీశ్వరుతో నమ్మునికుమారవరుండు గపిలా 

105. తే. 

106. 

లతణం లెలింగింపవే యనిన నకం డతని కిటనియె. ట్ర 
కర్ణ కృంగాత ఖురనాసికాపుటములు 

గపిలములు గుత్తుకయును ముష్కములు గవిల 

*ేవట్టు లొందు నెం దేనొకపట్టు కపిల 

మైనం గపితాత్వుగుణమున కదియ చాలు. 

మే నెల్లం గపిల మైనను 

చానిం జెప్పంగోనేల తగదు కపిలలన్ 
నూనితగుణ విదికి కుడువ( 

గాిచేబలికై నం కిగాక కట్టం "'బజికకున్ , 

101, 

108 

105 

10 

1 

1. 

చోట్ట _- అ. ఈవీ 

వినుము - వెక్కుపతులు క, కొనిన - ఆ. ఎ ఒ; కనిన - ఆ. ఈ. 8 కలితుః- 

అ ఈ, కునిగం- ఐ క, వీ, కులుగ_ శ 

' వట్టులెందును నందొకవట్టు - కొన్ని[పతులు, 

,వలదు_-అ ఈ ఊఉ ఈ ఒ,కఓ, ౨ నేవనికైన - వెక్కు[వ్రతులు తీ గాడి 

గటంబరగున్ _ కొన్ని|పతులు, 



107. ఆ. 

108. క. 

109, వ. 

110. ౯ 

111, 

112. క, 

118 వ, 
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కాలం గేలం గోలం గపిల దండించిన 

నరకవానమునకు నరుగవలయు 

బూరి నీరు లెస్స యారసి యగ్గోవు 

సత్కురింప సుగతి సంభవించు. 

అనఘ కపిలాపదానం 

బునకు ఫలం లిట్టిదనగం బోలునె కమలా 

సనుండు మవానంద పద 

మని వెణచుచుంజెప్పె దాని నట 'యొమందరున్* 

అని వండియు. 

వసుధామరగాయ కి 

శేవసంతములు సత్యగోనువర్ణ ంబులు నే 

కసముద్భవంబు అని తా 

పసవర్వ్యులచేత విందు *బావనచరిశా. 

. కొవున భూమియు. గనకము 

గోవును దాన్నార్హ వస్తుకోటికి నెల్సన్ 

ఢివినుకా 'యెక్కు. డగుట 

నీ విమలోదా త్రబుద్ది నెలవు కొలుపుమీ. 

అని మునివతి సెప్పినం ద 

_త్తనయుండు [పియ మంచె ననుడు ధర్మసుతుం జే 

విని యుండుదు సిరి గోమయ 

మున నుండుట దాని శెద్ది మూల మగు నాకో, 

—_ గో (క్రీనంవాబొము నా 

నం, 18-081-2 
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య్యర్థంబు చేటపడు నని పలికి యిట్రనియె, 
ఖి rn 

110. కః వనుమతులును - ఏ, 2&2, బన్తుతచరితా - ఊ, ఈ, 

/| 
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114. సీ, నర భేనువ్లులలోని కరిగిన నెవ్వత 

115. 

116. 

117. 

వని 'యవి యడిగిన నమ్మహాత్మ 

శ్రీ నేను మీలో వనింవయగా వచ్చితి 

ననవుడు: జంచల వైన నిన్ను 

నొల్హము మాలోనినునుసంగా ననియె న 

గోవులు దాని కద్దేవి వగచి 

*యేను వాసిన సర్వదానవకులము. 

కి డ్సుడియె. బొందిననురల్ (వథుతనొంది 

"శేను వచ్చుట గోరి కాదే తపంబు 

లాచరింతురు నన్నిట్లు కలభిభవించు. 

"టుఅవె మీ కన్న న|ధువ మొల్ల మనుట 

కియఖిభవమె నీకుగీభోలిన యచటి కరుగు. 

. అని గోవులు వలికిన సిరి 

విని మీచే నిట్లు వరిథవింవంగం బడి యేం 

జనిన నను నెవ్వరును గై 

కొనరు శరణ[మగుండు వేండికొనియెద మిమ్మున్ 

- మీపమీపమునం దున్ని మేల దాని 

నిండు నా కని 'యడీగిన నెంతయేని 

నాదరంబున నగ్గోవు లఅంతవటుం 

గూడి యిటను అమ్మకి గురువరేణ్య. 
se) 

శః మామూ।శపురీషంబులు 

భామా వేదంబు లెలు(గు 'పావనములు నీ 

114, 

116. 

116 

117 

, యడుగుటయును నమ్మ - ఆ 8, నునువంగ _ వెక్కు పతులు, లీ, దానికి( 

గుంది -ఏ 4 యేనువాసిన'_ కొన్నిపతులు, 5 గీడ్వడియె _ కొన్ని ప్రతులు 

6 అవహనింవ వెరవె _ అ, వు డురువె - అ ఈ శ టురవె _ ఒ, జౌ క, ఈ 

శబ్వము నూ నిఘంటువున ఉధయరేఫముగను అత్వమధ్యముగను కనబదుచున్న ది 
7 టులువే 6, అభిభరమె - ఒ.వ, 9 దోచిన - ఐ ఖ, 

* మగుట _ కౌన్ని[పతులు 

వేడిననెంత, వల్కి_ననెంత, యాడిననెంత _ ఆని పాఠములు, 
+ పావనమగుటన్ నీవీయేవి _ ఆ 
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వీమేలివన్తువులడి (బియ 

ధామమ వై యుండు మింపు క జలకొన మాకున్. 

118. కే. అనుటయును సిరి నాదువుణ్యమున జేసి 

కంటి. బడయంగ మీ యను[గవాము ననుచు 

నట్లు వసియించె నిది గోమయ [పభావ 

మూల మిట్టిది గోవునమోఘమ హిమ , 

[19. వ. మజియు నొక్కవిశేవంబు సెవ్పెద నాకర్టింపుము, 

120. ఆ సురభి తపము సేయ సరసిజాననుండు (ప్ర 

త్యకమె మనోరథంబు "సెప్పు 

మిచ్చుకౌతుకమున వచ్చితి ననవుడు 

నిట్లు లనియ నది మహీళవర్య. 

121. క, మీ రిట్లు (ప్రసన్న మతిస్ 

గారవమున వచ్చినంతకంచును “మే లేం 

గోరంగ వలయునట్టిద 

బకారుణిక వడమగర్యా కొలడే నాకున్, 

122, వ, “అనిన నత్వంతసంతువ్ష స్వాంతుండై సుర జ్యేష్టుండు నురధిం బూచీ సురలో 

కాది దివలోకంబుల కెల్లను గోలోకంబు మీదుగా వరం బిత్తుం గాక యని 

తలంచి యమ్టిశేషంబుి మున్న తనవలన సిద్ధం బగుట సంస్మృతిగోచరం 

బగుటయుి, 

123, తే. గోవులకు మేలు శేయంగం గోరు నాదు 

చిత్తమున *మద్వరంబున శీనిద్దమైన 

కితెఅ(గ యొలనె *ద్రై విక మయి దీనివేంప 

యావహింవెద నని యిచ్చె నవ్వరంబు. 

2. ల్ముఏపయధామములై యుండు - ల్ముపియధామములుగ నుండు - అనిపొరములు, 
లి. దకుకొత్త్రంగాన్ - కొన్నిపతులు 

121 1. మేలై - కొన్ఫివ్రతులు ౨, కారుణ్యవథమగణ్య _ ఏ, వ 

122. 1. అనినవిని నంతుష్ట _ కొన్నివ్రతులు 2.బటమున్స _ కొన్ని(పతులు, 

128 1 నుండవరముననిద్ధమైన - ఆ, 2. ప్రసిద్ధమైన - నీ ఈష, లి, తెల(గువలనె _ 

కొన్ని[పతులు 4, దైవికమైనదీని - ఒ 
24 
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124, క, వనరుపాశంథవు( డత్రెఅ! 

గున దనలోకంబుకంచ గోలోకము న 

జ్రనవినుతచరిత మీ(ద్రై 

యునికి వెలుంగ జేసె నది మహోజ్వల మయ్యిన్, 

125, వ. అని చెప్పు, 

126. క. గోవిషయవాకస్థపరవ 

(శావణసంకవణములు ధకావర యాయు 

శ్రీవిభవక్షీర్తి నుగతిక 

మావనాములు దత్సరుండ వగు మిక్క థలన్. 

127. వ. అనిన విని కౌంకేయా[గజుండు ఇాంతనవుతో మవోళ్మా గోవులమాహో 

త్శ్యంబు రేటవడం 'జెక్కుభంగులం జెప్పి నన్నుం గృతార్జుం చేసితి సర్వ 

యజ్ఞ ంబులందును కేదాత్రవ్యం బత్యంతంబు సువర్ణం బని విందు చేదంబులు 

సువర్ణ దకీగేతి నై యని చెప్పెడు భూమియు గోవులు గాంచనంబును 

నీవిషయంబులై న దచానంబులు నుత్తమంబు లని 'వేదవ్యామువచనంబుకలిమి 

నీవ చెప్పితి నువర్ణ విశేషంబు వినివలతుం జెప్పవే యనుటయు నతం డతని 

కిట్లనియె, 

ఫ్ భీష్యుంయ రర్యోదానవ నువర్డ దాన ముహామాలికయంబు 'సెన్సువీ బా 

సం 18-086 

128. సీ. కంతనునృవతి లోకాంతరగతు(డై న 

విను తదీయ శాద్దవిధి యొనర్ప 

బూని గంగాద్వారమున శే(గ నూతల్లి 

గంగ సాహాయ్యంబు గారవమున 

నాచరింపంగం (గియాకలాపం బెల్ల 

నడవ! బిండ పదానంబు సమయ 

మగుటయు దరగ్భవిన్యాస మొనర్చ నం 

దంగుళీయక కంకణాంగదముల; 

127, 1. దాతవ్యంలు నువర్ధంబని _ వెక్కువతులు 2, వలతునానతీవే - ఊఉ, ఊ, వ, 
128 1. సహాయంబు _ వెక్కు[పతులు, 
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గాంతమైన యొక్కోకరము వొడమి యజ 

చేయి సాంయటయును జిత్త మమృ 

తంబు6 బొంద దాని దప్పక చూచి య 

య్యధిపుఖాహు వగుట నాత్మ నెజీంగి 

120, క. జనకుండు వేడుక జీసాం 

చిన యంతన సంతేసిల్లి చేతం బిండం 

బనుమానింపక యే 2 

1 అ ఆ టన శాస్త్ర విధాన గతి ఘటింపమి వచ్చున్, 

180. తే. పితృకరంబున బిండంబు చెట్లు మనదు 

శాస్త్ర మంచిత మగు కుళా_స్తరణమునన 

టం జెన్పు నట్టగుట నేం బెట్లం జేత 
లు ౧m e) 

నని మనంబున దలంచి వచనము సేసి, 

181, క, అనులంబగు కుశసం_స్హర 

ణమునం లిండంబు 'వెట్టినం దోంచినవా 

స్త మద్భిళ్య మయ్యె మత్చితృి 

సమితి ముదము మోము. లం దెనంగం బొడనూన్. 

182, క. పొడనూపి ధర్మమార్షం 
గి 

కవక నీవిట్లు పిండ మీడుటకు వార్షం 

బెడరినం జనుదెంచితి *మె 

క్కుడు తృ ప్రిం బొందితిమి జె పగుణ్యచరి తా, 

188, వ, అని పలికి వెండియు, 

184. క, శేభూమికి గోవులకునునై 

హేను మిడుట యగ్మదీ యహితమును చేవ 

స్తోమ్మపియముం బావన 

తామవానీయంబు( జుమ్ము ధక్మవిఢిజ్ఞా, 

LAT 

129, 

182, 

Ith 

ఓ విధి - అ, ఈ ఎ, 

ఓ, మిక్కుడ - ఖః గ, న 2 సుగుణరారితా - ఆ ఓ కచ, 

1. భూమికి(గాగోవుల కై హేమ _ పెక్కు పతులు 
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185, క, పావనము నువర్షము వం 

ఇావలికిం దనకు నిర్శలాత్ముత నిచ్చున్ 

నీ వది యెజింగి నకలయ 

జ్ఞావసరములను నున ర్షగీయాజివ యగుమీ 

186. క. అని చెప్పి చనిన నాదగు 

మనము సువర్ణ ప్రదానమ హీమ కెలయం ద 

ద్వినుతానుష్టానపర 

త్వనిరూఢుడ నైతి నేను ధర్శతనూజా. 

187, వ. అనిపలికి యాఖూవల్ల భునితో భీష్ముండు వెండియు నిట్లను నిది యేను గనినది 

సువర్ణ దానంబు మహిమ మణీయును వినినదియునుం గల దాకర్ణింపుము. 

188. సీ. సరళుఠాముండు గిన్క. నిరువదియొక్క మా 

ఉఅదయు.డై రాజుల వెదకి వెదకి 

వధియించి కృవ వుట్టి వాజిమేధంబు పా 

యళ్ళిత్తంబుగ6 చేసి "యంత? దనివి' 
సనక వసిష్టాదిమునివ రేయ్యుల గూర్చి 

కల్మవపంకంబు 2డిగి పురుషు 

నత్యంతవిమలు ౯కేయంగ నెయ్యదయో పు 

ననిన వపీష్టు( డిట్లనియె నతని 

ఆ. కనఘ విను సువర్ణ మగ్నిమయుబు జే 

వతలు నగ్నిమయత నతిశయిల్లు 

వారు గావునను సువర్ణ దానం బు జే 

వతల నీగి యట్ల (కుతులు సెప్పు. 

189. క. కావున నువర్ణ మసదృశ 

పావనతాస్పదము దాని భక్తి మెయిన్ వి 

'ప్రావలి కిచ్చి నయతనిక6 

చావనతం గొఅశ గలదె పావనమూ ర్రీ, 

185. 1, యాజివిగమ్మీ _ ఓ 

197. 1 చెవ్చి -కొన్ని[వతులు 

188. 1 యందు! దనివి _ ఐ జొ ఖ, యంతనింవే _ ఎ, క, లై. గడిపి _ ఈ. వః 



140. వ, 

141, 

142. వ, 

148. 

కు 
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= వనీష్టుంచు వరి రాయునతం జెన్నీన నువల్డ్ మవామము వా 

నం 18-68-40 

ఏను [బవా్మాముఖంబున _ వినినది సువర్ణ ఫిషయం లైన విశేషం బొక్కటి 

'యెలీంగించెద నవహితుండవై వినుమని వలికి యమ్మునిపతి యమ్మహాత్మున 

కిట్రనియె, గ 

గిరిజయు గిరీకుండును నొం 

డొరువులకై తప మొనర్చి 1యొక కులొకళ్లన్ 

చెరియం బడసి పరమనుఖ 

భరితాతగ్జకు లై ర జగము 8 వమదరేబందన్ 

కొండెకకాలంబునగు నయ్యాడిమగృనాన్గుని తేజం జాపరమగ్భహిణినిమి 

_త్తంబుగా రేతోధాతురూపంబునం “బసన్నంశై యమ్మ హేశ్వరు మానస 
నృ_్రిం జేసి యగ్నియందు నిలిచియుండ నత్తజిం దారకుం డను నొక్క 

రక్కనుచేతం ఇెక్కువిధంబుల బాధలం బడి యనిమిషులును మునులును 

గమల యోనిం గానం జని యద్దానవు'డు దముం 2బలిచినపాకుల్లి నెజిం 

గించిన నద్దేవుండు వారితో దీని నెజింగి యేను మున్న మీకు కోభనం 

బయ్యెడు ీతెఅంగు సమకట్టినవాండ మీ రగ్నికీనాక్రయించి మాకు కీళుభంబు 

సేంరువలయు నని సం|పార్గనంబు శేయునది యతండు కర్తవ్యం "'బెటుంగు 

నరుగుం డని నియోగించిన సంతోషించి యట్ల చేసెద మని యవ్విధాత 

వీడొ్కొన్నివార అగ్నికడకుం బోవ నుత్సహించి, 

. ఆతనియున్నెడ *యారసికొని చను 

నస్వు డాతండు ని గాతికయము 

నూని కీపచ్చన్ను/డై యుండుట వారలు 
గానక యున్నంత( గప్ప యొకటి 

14l 

142 

18, 

1. 

, యొక్కురొకళ్లన్, _ ఊ ఏ. 2 యబడని పరమ నుభాదరితాత్శకులై రిజగ మునమ్మ లో (స కి 
దమొందన్ ఊ. 8 (ప్రణుతింపషంగన్-గ. ఓ బెన(గన్, బౌందన్, - అనిపాఠములు, 

(బస్థలనంభై, [బన్థలితంచై, అనిపారములు, న, బజచు - వెక్కుువతులు, 8 విధం 

బు-అ ఈ, 4 నారాధించి - ఆ ఐ, 5 కోభనంలు _ ఓ, 

. నారసికొని, కారనికౌని,_అనిపారములు 2 [వచ్చన్న విధాను డైయుండుట గాన నేరక 

యున్న-_ఐ, బౌ 8, గాననేరకయున్న _ కొన్నిపతులు 



భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

యగ్ని పాతాళంలునం దున్క్మి యెఅింగింప 

నప్పావకుండు డాంగి విష్పలమున 

శేంగెడునెడ కాప మిచ్చెజివ్వోన్ఫూ ర్వి 

లేక *రసాలి వివేః 5 మెడలి 
'యుండెడుమ కప్ప అనిబొక్క లెండ 'నెండి 

చచ్చియును నీరు వచ్చిన: జావు బొంకు 

చేసి యొలుంగులుకి నెలంగంగ( జెలంగ వరము 

వారు కప్పల కిచ్చి రవార్య తేజ, 

144. వ, ఇవ్విధంబున విబుధులు మునులు నమ్మండూకంబుమటుకువ యొొడిపి. 

మణీయును, 

145. క. అనలుని నన్వేపింప(యగ 

వనగజ మొక్కాండు రావివలను 'చతురతం 

గనుగీటి చూప వాళ 

వ్వనన్న్పతిం జేరం జనంగ వారని యలుకన్, 

146. వ, అయ్యగ్ని దేవుండు గజంబులకు జివ్వా దిరుగం బడ కపించుచు కమీ" గర్భ 

నివాసి యయ్యె నది మొదలుగా నగ్నికి శమీగర్భంబునం దుత్ప త్రి గలిగె నద్ది 

విజులు నుదావసులును గజం బులు (వతీవజివ్వాంబు అయ్యును సర్వరనజ్ఞూనంబు 

గలిగి మాననీయం బులగువరంబులం జేసి రాజితంలు లగునట్ల గా నను గ్రహించి 

యగ్గజంబువిపాదంబు *మాన్చి రంత నొక్కళుకం లెటింగింప శమీగర్భంబున 

నగ్నియునికి యొజింగి యందబుం (గందుకొనం గడువేగంబునం బొదివి 

కొనిన నిదుర సెడుటకుం గోపించి 

147. ఆ, జివ్వ *మరలంబడ(గం జిలుకల నగ్నిళ 

పించే సురల సెవుల కించునట్టి 

245. 

146. 

147 

రసాతి_ఐ జ జా ఖ 5 ముడిగి_- ఎ, 8, యుంచెడము - శ. కొన్ని 

(పతులు, 7 (పక్టలెండ -ఆ, ఈ, [బొక్కరెండ - శ, షః కొన్ని తాళవతవతులు. 

[బౌక్కరూవము, 
సూ, నిఘంటువులోకానరాలేదు 3, మెరయగ, నెదరంగ అనిపారములు. 

1, నురబకుం -ఊ, ఊ 

1 గర్భవాని _ వెక్క్యువతులు. ౨ మాన్చియొక్క_ _ వెక్కు[వతులు, 

1, దిరుగ _ ఉ, ఊఉ, ఓ. చన. 



ఆనుకాననికపర్వము_తృలీయాళ్వానము 1.1 

పల.కు వానికొనంగె చిలక నానందింప( 

చేసి యాకృశాను౬ కేరం జనిన, 

148. వ, అతండు చారి నాలోకించి మీవచ్చినకార్యం కేమి యని యడిగిన వారు6 

14). క, 

150. సీ. 

'రారకదై త్యుచేయుజాధ అెటింగించి వాః 'జేమియుపాయంబునం. దెగ 

టాయి న_లెజుం గాపాదింపు మని నిన్నుం (యాక్టింవ వచ్చితి మని సలికి 

వెండియు 

మాకుం గుకలము గోరుము 

నీకును మే 'లివ్విధంబు నీదుమహిమ యీ 

2తోక్రోందు లెల్ల మనముల 

చేకొని "కి రించునట్లు చేయుము కరుగాన్. 

అనిన త్రిసన్నత “నటులు నీసెద 
(A) 

నూటడుం డని వారి నూజడించి 

తనయందు వెలుగు శంభుని వీర్య మిడియె గం 

గాగర్భరూపంబు గాంగ నాత( 

తది యతిపరివృద్ద మగుటయు 8 ధరియింప 

నోర్వక నిగ్గరపర్వతంబు 

తటమున శరవరాీస్థం బుగా గంగయు 

శ్పష్ట మొనర్ప నాకిఖరిగనతరు 

వల్ల రీగుల్మ"కముగ నువగ మయ 
య ra 

వెలుగ వాలు (డ్రై వెలి నవ్వీరగర్భ 

మచ్చటికి "వచ్చి కృత్తిక లార్వుగును మ 

దియపుత్త)కుం డనుచు నెత్తికొని రనధు, 

. దారకానురుండు చేయు - ఆ, ఈ. 

లవ్విధంబు = కొన్నివరులు; లెవ్విధంబు - ల ౨. లోకంబుననిలివినయదిచేకొనిమము 

నిర్వంహింప(జేయుముకరుణన్ - ఎ లీ, వర్తించు - ఏ.ల శో, 

. నట్టు(ట్టు) చేనెద - కొన్నివ్రతులు 8, డ డిభారమగుటయు నయ్యింతి ధరీయింన - 
క 

ఊఉ. ఊ, న; డతిళారమగుటయు నయ్యింతిధరియింస - ఓ; డదియంతనతిభారమగుట 

యు -ఖ లీ, భరియింప - ఆ ఇ వ 4 నంథంబుగాం/ నంసిద్ధియొనర్ప = క. 

వ, 5, విటవీ _ ఊ, ఉం, 6 యుగ్మ శువర్డ - అ ఈ, 7. కృత్రికలువచ్చిరార్యు 

రును _ చ 



155, 

1ళతి, 

164. 
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. ఇ ల్రెల-గున నొక్కట నే త్రికొనుటయు నక్కుమారుండును వణుఖుండై 

యొక్క పెట్ట నకలక్ళ త్తికా న్తన్యపానం జాచరించె న ట్లగ్నిసంభయ గాంగేయ 

కారి కేయత్వంబు లొందిన యయ్యిందుమౌళకేజంబు పదంనడి |బ్రవ్మోది 

దేవతలు పూజింవ బేవవేనాధివతిత్వంబునం జేర్చి యర్చిర్మహాత యయిన మవో 

ళ్తిం దాగకుం బరిమార్శ్చి బృందారకమునిబృందంబుల కానందం బొనర్నె 

నని యిట్లప్పరమముని పరళురామునకుం జెప్పి పురవారుం డగు నప్పుగు 

మంటు హిరణ్మయుం డగుటయు శేనద్దేవ దేవుండు దాన తనూభవుండై తోం 

చుటయుం దథావిధ శేతోధారణంబున పహ్న హిరణ్యాత్మక రేతోవవా ర్రియె 

హిరణ్య రేతుం డనం జనుటయు నతండు కిత్మదేతఃకలనంబునం దన్మయుం 

డగుటం చేసి పురవాగునక) వహ్ని కేతుం డను నభిధానంబు గలుగుటయుం 

దేటపఅ-చి యవ్విధంబున రూసవంతంబై నది గావున సువర్షంలు జాతురూప 

నామక్ంబైై పగంగుటయు నెజీంగించి, 

- మహిణాత్ముక 'యేతాదృశ 

మహిమంబు సువర్ణ మది సమంచితలేజో 

మవోనీయము తద్దానము 

మవా_త్ర్య మాశివుండ యెలు(గు మాకుం జూడన్, 

, అవ్విశేషంబున నశేమకల్మపంబులం బాసి నరుండు విధూమత్వ౧బున వెలుంగు 

సట చియునుంభోలె కుచిత్వ సంపద సౌంపారం ెంపొరునని కీయుపదేశించె 

నవ్వసిషమునివరువచనంబు లూ(ది యమంరాదరవర్త నీయుండై సువర్ల చాన 
న o ca రా ce 

పరంవర లాచరించి, 

, ఆరాముండు శు చిత్వ 

(శ్రీ గాజితుం డయ్యు నట్లు సేయుము నీవుం 

గారవముఖ్య్యా యది “నవ 

పారా వారఘనియానపా త్రము నుమ్మీ 

151. 

152, 

153 

154. 

= శివునకాదేవుండు _ అ ఈ; నవ్వురషండుతానతనయుండై తోయ. ఉట ఐ జో, 

ఖ చ. ౨ రేతుండగుటయునతండు - చ, కి, తదేతఃస్థలనంబున ఎఎ నీ, శవ 

, శివు[డెలుంగు - కొన్నివతులు. 

. శితియునుంబోతె _ కొన్నిపతులు, ౩ యుపదేశించిన _ కొన్ని ప్రతులు. 

యింపారగభవసీంధు పోతప్మాతము నుమ్మీ -ఎ. ఉచ ౨ పోతప్మాతము - కొన్ని 

(పేతు, సోతభావము _ శ. ష 
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155, క, అని యనిమిమతటిని, య 

తనయుడు సెప్పుటయు ధర్మశనయుండు న్భాదయం 

బున (బమదము నిండార న 

తనితో నతి భ_వినయిధామం బగుచున్. 

158. వ. పిత్ళయన్ఞ (పకారం చెణింగింవ'వే యనుటయు “నక్కురువరు( డన్న రనాథున 

కిటనియె, 
గా 

157, క. పితృపూజ "సమ గ్యము దె 

వతపూజనమునకు నునుజవల్లి భ పితృచే 

వతలం గోనియాడుదురు జే 

వత లాదిగ6 గలునెల వారును థ కిన్. 
గ గం జామి 

166. వ, విశేషించి మనుష్యులకు. వితృసమా రాధనంబు సర్వకుభసాధనంబు. 

వ్ భీన్ఫు(తు ధర్భ్రడాన వం బితృవూశావిధానం జాటింగిందుత్ r= 

నం, షలి-8 ౧-5 

169. క. అమవస నమవపం విత్మయ 

జము. దగ బిండ| పదాన సహితముగా నే 

కి వెయిం "జేయునత(డు ని 

త్యముః జేసినవా:డ యగు నమంచితచరిళా 

ల్ 1 wm 1680. వ, పితృయజ్ఞంబున కు. దిథివిశేవంబు సె స్పేద, 

161. సీ. పాడ్యమి బితృయజ్ఞ పరు(డై నం జారుకాం 

తాపతి విదియం గాంతలకు6 దండ్రి 

155. 1, ధాముండగుచున్, తత్సరుండగుచున్ - అనిపారములు. 

1566. 1, నకు _రునంకవరుండన్నర, నక్కురువిలామహుండానర, నక్కురునాథుండన్నర - 
అనిపారములు, 

157. 1 సమ్మగము _ ఆ. ల, ఈ, 2. వారలు - కొన్నివశళులు, 

160. 1. కు(గలతిధి, కుంగల విధి - అనిపారములు 
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162. 

168. 

164, 

165. 

కో 

శ్రీమదాంధ్రమహాథారతము 

తదియను జవితిని దా'వాజిధనకుండు 

2పశుభాగి పంచమి బవానుకుండు 

షమిీభానాత్ముండు న్నస్తమిం గృమిభాగి 

యష్టమి వాణిజర్టోపుష్టుండు వను 

గజధర్మవిష్ణుచి త్రకతిథులం 

కేకళత జంతువులను గోచయము గువ్య 

ములును దగ (వ్మావర్చస్వి ప్పుత్త9ికులును 

ధనముగలవాండు విను చతుర్దశి రగా క 

mA పున్నమ నమవస భవ్యసర్వ 

కామ్యఫలభాగి యగు( జువ్వె కౌరవేంద, 

, అపరం బగుపతంబును 

నవరావ్హాము మేలు పితృీసమర్చనమున కా 
ద్యవు( దిథి దశమి చతుర్ద శీ 

నృపవర యప్పత్రమునను నింద్యత( బొరయున్, 

అనిన విని ధర్మసూనుం 

డనమా 1యెద్దానం నితృసమర్చన మొనరిం 

చిన నధికోఫలంబగు న 

వ్వినుత | దవ్యములః 'జెప్పవే శెలియంగక్, 

అనుటయు 'దేవవతుం డతని కిట్లనియొ. 

. తిలపాయసఘృతములు ప్తృ 

కలనవ).లకు ను_త్రమములు గవ్యంబు మనో 

ఫల మెదియెన *ేమత్స్యం 
దుక 

బులు మాంసము ఏిహితవిధిం ద్రిథూతఫలంబుల్ 

18!. 

162, 

168 —_ 

' వందిజనకుండు - శ, ష న వెక్కుప్రతులు 2 వసుథాగి- ల, 8 హితాత్ముండు- 
ఆ ఏ ఓ హీనాత్ముడు _ ఎ గచ జు ట,ల,న, 4, వుష్టుడురగ ధర్మ - 

చెక్ళుువతులు 5 శివార్మచి క్ర, శీలార్మ చిత్త - అనిపాఠములు, 
' సమారాధనకా - ఐ భఖ 

యెవ్వాన _ కొన్ని వతులు, 2 ఫలదనుగు - ల; ఫలమునొందును వినవలతునునాకు 

తెప్పవే తెలియంగన్ - వీ శ. షు 

161. మదంబులు - వ 
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గర్తు వ 17 si} 4, 

167, వ, 

168. సీ, 

160. సీ 

మృగమునందిలి పలలంబు మేకనూంన 

మొక్క. డొకటికి ఫలమున నెక్కు డండు 

పితృసమర్చనవిదులై న 'వెర్ద లధిప 

నక్షతవిశేషం చాకర్ణింపుము 

కారెం బై తృక మగుకర్మ “మొనర్చ ని 

క్శతుత రోహిణి. బ్య తల్లి 

ఈళితారకమున *నోజ॥పాప్రి యార్డ 9 (గ్రూ 
రపువ_ర్తనము పునక్వనువునందు( 

గృపి ఫలోదయ మనిమిషగురు శారను 

పుష్టి యాశ్లేష నుత్కృష్టే వీర 

తనుజ లాభము మఖం దనకులమున చంపు 

పుబ్బ సౌథాగ్యవిస్ఫూ ర్తిసిద్ది 

యర్యమునితార చెక్క పత్యములు పుట్లు 

వనమున గర్భసఫలత యవులళార 

సుందరాకారయుతు లగునుతులం గనుట 

యనిలతార వాణిజ్యవర్టనేము గలుగు, 

వినుము విశాఖ స్త్తనయబహుత్వ మ 

నూరాధ *రాజాధికాగ మెం 

మున (బభుత్వము చింపు మూల; బూర్వాషాఢ 

నారోగ్యమును నుత్తమాతిళశయము 

ను త్రరాషపాఢ శోకోదయరహితత్వ 

మఖిజిత్తునందు విద్యాథియు క్షి 

క క్రవణాకాలమునం బరమగతిసిద్ది ధ 

నిస్య రాజ్యము జలనిధిపతార 

'మొదలుగా6 చారకంబులు మూట నఖిల 

కార్య ఫలములు వెసద్రజావీకములు గోవు 

168 1. 

166. 1. రాజ్యాధికార _ఐ 2 (శవణంబునందు(. బరమగతి _ ఆ, 

నూర్ద పా వి _ఇ వీ, 

అ, ఈ; నద్భావికములు “అడ ఐ కౌ, ఖ. 

195 



196 

170, వ, 

11. క, 

172, వ. 

178, శే, 

174. వ. 

175, సీ. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

లవుల మూంటను గుష్యీవృద్ద్యశ్వకాయు 

వులు శుచి (శాద్దక్నర్తకుః గలుగు నదివ 

అనిన నన్ప్సుడమిజే( డప్పరుషవరునిం బితృపూజనంబులకు. ఇ్యాతంబు 

'అట్టివి గావలయు నని యడిగిన నయ్యమరనదీనందనుం డిట్లనియె, 

బై వికకృత్యంబులకును భూవర 

భూసురుల సూక్ళముగ శోధింపం 

గా వలదు గాని పితృపూ 

జావిధికిం బరీక వలయు సమ్యగ్భంగిన్, 

కావున నీ వడిగి మేలు సేసి తాకర్ణింపుము. 

కులవ యోరూపశీలవిద్యల నుదాత్తు 

అన(గ౯ దగువారు వం _క్రీపొవనులు తద్దు 

అమ్ము లారయ 'లేని“జనములు వం డీ 

దూషకులు వెతృ్ళకమునకు "దోవదూర, 

మజీయయును బం క్రిదూవకులం జెచ్చెద నాకర్ణింపుము, 

జూదరి గరదుండు వేదంబు సదువని 

నాడు వడ్డికి నిచ్చువాండు గాయ 

*కుండు (గామమువనిం గుడుచు నాతండు గృవా 

చాహి కుష్టము గల తనువునాత( 

డలుంబెవుల్ గొన్నాతం డభిలనస్తువులును 

నమ్మెడుినత(డు సోమమ్ము విక 

॥ వృద్ధ్యతిశయాయువులు - న వెక్కు[పతులు (వీత్యతిశయాయవులు వ; ఈపాఠ 

మున రేఫ [సంయ క్రమునకు ముందక్షరమును లఘువుగా [గహింవవలెను, చిత్యతిళ 
యాయువులు - వ; వ్మితతిశయా యువులు_చ వ, విధ్యతిశయాయువులు.ఆ, ఇ 

- దై వతకృత్యంబులకు_వ; చెవతకార్యంబులకు - ఏ క, 2 వపూశావకళికి _ జా గ 

జనంబులెల్టదూషకులు _ అ ఈ, ఎ.క 2 దురితదూర, దోషరహిత _ అని 

పాఠములు, || 

= కుండును[గ్రామము పనినడవు (గడవు) నాతడు _ అనిపాఠములు 2. వాడు _ 
కొ న్నివతులు. 



176. వ, 

177, క 

178, శే, 

179. 5, 

180.5 
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క యిం చినయశం డబ్టిసంచారోలాభోప 

జీవకుం డుర్వీళసేవకుండు 
భార్యయును దాను బ్యుశ్రులం బంచికొన్న 

వాండు పనుల బెక్కేలెడువాండు కపట 

కృత్యముల 5 ముచ్చిమిని శిల్పకృతుల (బదుకు 

వారు పంక్రిదూపకు లండు పౌర వేద, 

అనీ చెప్పి వెండియు, 

తల జీరసుట్టియును "జె 

ప్పులు దొడిగియు6 జేసినట్టి భోజనము ఫలం 

బలఘు చరిత సద్మజుం డను 

రలేభాగం బని విధించె6 2 బకటఫణితులన్ , 

వలుదెజంగుల వంటకంబుల. (బ్రమాద 

జాతమె యశుచికిషంబు సంభవించి 

నప్పు డసురలు గొం్యడు (కీయోాఫలంబు. 

దిలల!వై6 జల్ల నళుచిశ దొలంగు నండడు, 

శాంతుండు స్కువతశీలుండు 

చాంతుం డధ్యాపకుండు దయగలవా( డ 

త్యంత పబోధసంప 

ద్వంతు(డు !పావనులు *భూవవర పంకు లకున్, 

వ్యాకరణధర్శ్మకా(స్త్రవి 

'వేకములు6 బురాణి జాత వేదిశ్యము [టి 

్మాకత్వబోధనము నథి 
పా కలిగినవారు పం_త్తీపావనులు 2గడున్ 

167 

లా 
177. 

178. 

179, 

180. 

యించినవా[డల్లీ, యింబెడివా(డబ్టి యించువాడునునద్ది- ఆనిపార ములు, 4. లాభంబు 

సేయువాడుర్వీళ-అ. ఈ,లాభోవ జ్రీవితుండుర్వీశ _గ 5,[ముచ్చిముల._కొన్ని ప్రతులు, 

. భాగంబుగ _ కొన్ని పతులు. 2. బన్ఫుటఫణితిన్ _ అ ఈ 

+ వెనల్క, వైనొల్మ _ అనిపారములు 

- పావనుడు _ అ, ఈ. క, శ, 2, భూమివర _ ఆ, ఇ, ఓక 

= బోధ, తత్వ, కాస్ర్ర, జాల - అనిపారములు, కై. తేగన్ - అ, ఆ, ఈ. 



198 

181, 

182. 

i168. 

184. 

185 

188. 

187. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారత ము 

మేలిగుణములు గనియు నమి| త్రజనము 

శొర్దపాత్రంబు( "థేయంగం జన దమి[క 

ద త్రమైనది భస్మృవుతంబు: 2కాౌట 

నిడినేవిత్తునులో లె నై చెడున్భపాల, 

నునుముట్ట నెణీ(గ శ్రొద్ద 

చెనకుం గ కొనుట మేలు భూసురునిం గె 

కొని యరసి కాం డనిన నా 

తని యుమ్ములికంబు సెఅచు ధార్మికు నెనన్, 

ఈతెట(గు లెల్ల నెజీంగి ను 

నీతంలుగ (శాద్ద మధికనియతి నడవుని 

రూూతదురితుండు నడచు బి 

యాశతిశయం ఇంగ జేవయానమున నృపా 

అని చెప్పి కాంతవవుండు శాంకేయా[గజుతో *మ ఆియు నిట్లను (బహ 

మానస స పుత్తు)ం డగు న|త్రిమునీం[దువంకంబునకుం దొడ వగు “దశ్తాకోయ 

నందనుండు నిమినామభేయుం డగు సంయమికొడుకు (శ్రీమంతుం డను 

చేకివా(డు మృృతుం డగుటయు. 

నిమి యక్కుమారునకు [శా 

ద్దము సేయుచు నుండి భక్షి. దలంచినం గ్భప న 

(తిమునీందుండు వచ్చి [కియా 
సమీతణాము సేసె మది నెసంగునర్మిలితోన్ ' 

అట్లు పావక క్రీయాకలా వం బనునంధించి యాసంయమివరుండు. 

ఈ ఆ(ిమవోములి నిమి శెజోంగింబిళ (్రాధ్ధ (శ్రియా బికోన్షయు ;_ 
నం. 18-918, 

వరిగృహీతులై న (శావ్మాణుల్ పం_కీ!పా 

వనవరోష్టు లగుట వారి కిడిన 

181 

184. 

136. 

137. 

ద తయెనది _ వా, ద త్రమైనది _ వెక్కువతులు. 2. జవుట _ కొన్నిివతులు. 

3 నెల్టడ “౪ ఈ 

* వెండియ _ అఆ, ఊ 

= ఆట్లతనికి, అట్టునివావ క్రియా, ఆట్టతనిచైత్ళక' క్రియా, - అనిపారములు, 
. ప్రైవనులునరులగుట, పావనుల(బెద్దలగుట - అనిపారములు 2 గరిషులగుట - 

పెక్కు గావఖీలు 



168. 

189, 

180. 

191, 

192 

ఆః, 

అనుకాననిక పర్వము_తృతీయాక్వానము 

దర్భపిష్టరవులు దకియావర్తంబు 

లగుట: [గియలు దిలోసమ్మగ లగుట 

అమలినతర దర్భన్యా 

సము అందును దకీణంబు సాగ నిడినయ 

|గములు గలిగి యుండుట మం 

(తము ల య్యెవిధుల కంచితముగ నడచుటన్ 

మునగ యుల్లి యడవిమునగ దుర్మాంసము 

లానుగమ్ము మలిన మైనయువ్చు 

కలియ జీలకట్ణ కతివేము గురుజ యిం 

గువ (వవర్శనీయకోటి యగుట 

శునకంబు రజస్వలయగు 

వనిత పతితు. డంత్యజాతివా( డ్యాకియప 

ట్టున కె'యిది తవుల చేరక 

చనంజీయుట 2నుగ్గడి ంచి సంభావించెన్ 

కావున (శాద్ద్మకియలకు 

భూవల్ల భ యట్టిభంగి పూజ్యత నిచ్చుం 

చా ఏనిపించెం బిశ్చదే 

వావలి నతి నిజవంకు డగు నిమికి దగన్ 

100 

, అ కెఅం గెటీంగించెద నతి నిమితో నిట్టను |శ్రాద్దంబున నర్యమవరుణ 

సోమాగ్ను లకు ఛాగంబులు |బహ్మ గల్పించోవిశ్వలగు దేవతలు పితృ దేవత 

లతో. గూడం ద్యత్కియోహాయోగ్యతం దో(తురు వారలకును భాగళల్పనం 

బొనరించె చేవశలయందు( గొంద అీనూమ్మపు లయిన మవోభాగులం లితృత్వ 

నిన్లేళంబున నేర్పరించె నవ్విరించి వివరించిననామంబులు సెప్పెద వినుము 

1900. 

192, 

లా 

కీ సమగమగుట _ ఈ ఉ.ఊ ఎ,శ 

గడించి _ వెక్కువతులు 

రూపులైన, నూక్మవురుషులైన - అనిపారములు 

. కెడరవుటం, కేతిరువు (న) ల కెద్దరువుల, కేదరువుల - అనిపారములు ౫ యు 

= విళ్వులగు _ వెక్కుుపతులు 2 యోగ్యులై తోతురు, _ వెక్కు[దతులు, 8 నూక్మ 



200 

198. 

194. 

195. 

190, 

భ్రమదాం।,ధమహాభారతము 

బలుండు ధృతి విపాపుగ్ముండు పుణ్యకృత్తు పావనుండు పార్షి కముండు 

సమూవుండు దిన్యసానువు వివస్వంతుండు వీర్యవంతుండు (హ్రీమంతుండు 

కీ రివంతుండు కృతుండు విద్యుద్వర్చసుండు సోమవర్చసుండు సూర్య క్రీ 

సోమపుండు నూర్యసావి తుండు దత్తాత్ముండు పుండరీయకుం డుష్లినా 

భుండు నఖోదుండు విశ్వాయువు దీ_ప్తిచమూవారుండు నులేశుండు 

వ్యోమారి శంకరుండు భవుం డీశుండు కొర్గకృతి దతుండు భువనుండు 

దివ్యకర్మక్ళత్తు గణితుండు సంచవీర్యుం డాదిత్యుండు రక్ళిమంతుండు స్త 

కృత్తు సోమపూర్వుండు విశ్వకృత్తు కవి యనుగో వ్ర సుగోప్త నప్త యీళక్వ 

రుండు జితాళ్యుండు మునివీక్యుండు దీ వరోముండు భయంకరుం డను 

కర్ముండు (పలీతుండు (వదబాత యంకుమంతుండు శై లాభుండు పరను[ కోధి 

ధిరోప్పి భూపతి (సజుండు వి వరి వీఠలు ఖాగార్హు అని చెప్పి వెండియు. 

. గిరి వన దుర్గములం చును 

నరిదు త్రరగాం బునపుడు (శాద్ధవిధిసమా 

చరణనమయంబున వీరిం 

బరికీ ర్తి ంచినీయతండు వడయు కుఖథంబుల్ 

= వూరిపంట ప్రాలు “నారుగబియ్యంబు 

౨ంలువునఫలంబు (శార్జికృతికిం 

గాను తుమ్మ నేడ్వం గాదు (శాద్ధకియా 

చరణనమయముల 6 (బశాంతి వలయు, 

అనియునుం జెచ్చె నని చెప్పి నరిత్సూనుండు ధర్మజుతో మజియు నిట్లనియె. 

ఒకతణీ మునివరుగ్ర లొక్కుట 6 'బెక్కండు 

(శాద్దముల్ సేయ భోజ్యములు "వెక్కు- 

అనుభవించు. దమ కయుగమి పుట్టుట 

యును థఖితృదేవశల్ సనిరి సోము 

198, 

194. 

1. 

l. 

నరుండు - గ 

నారి(కె)క _ వెక్కు[వతులు, 2. జంబుఫఖలచయంబు, జంబుఫలమునూనె _ అఆనిపా 

రములు, 8 విధికి - వెక్కు[వతులు 



197. 

198. 

199, 

200. 

అఆనుకాననికవర్యము-తృతీయాణ్యానము 

కడ కట్టు ననీ తమ 'కాణియ చెప్పిన 

నతడు పద్మజుపాలి కరుగు డనియె 

వా రట్ల కా కని బోరన నరిగిప 

దృజుని[ గాంచి యజీర్ష దళ యెజుంగ 

= విన్నవించిన దనయొద్ద వెలుగుచున్న 

యగ్ని( జూపి 2యికీ డితం డపవారించు 

ననిన నగ్ని మత్సహితులై "కొనిన నబు(గం 

జేయువాడ నాహోరముల్ కద్ధ మదియు, 

అని పలికిన బిళ్ళ దేవత 

లనల. డు ముఖ్యుండుగ నెపుడు నావోరంబుల్ 

గొని సుఖ జీ*ర్యానందం 
ణి 

బు నొందుదురు నూవ భరతభూపవ రేణార్టి. 

కావున సాగ్నికు, డయి తగ 

"నేవాం డొనరించు శాద్ద మీడ్యం బది సం 

భావింతురు వెద్దయు. బితృ 

"జేవత అసురలకు రాదు కేజీయు' జూడన్, 

అనఘ పితృపితామహ పపీతామవా 

పూజనములు]ే శిష్టపూర్వకముగం 

“జ్రేయవలయు నియతి చాయ దొడ్లినజన్ని 

దంబుతోడ భ_కిధామ మగుచు, 

పిండసంలంధమున( జబాయు; (టేతభావ 

మది సుగతి నిచ్చు గయం బిండ మట్టు గాన 

నరుగునో గయ కొకం డైన నని కదా య 

శేకపుత్తు) లం గోరుదు రెద్దచరిత, 

201 

107, 

108 

199 

200. 

26 

చరణానందంబు _ వెక్కు[వతులు 

తెలియంజూడన్ _ కొస్ని|ప్రతులు 

గనిక్ష, గరిష్ట, లునిష్ల, లునిష్ట-అనిపాఠములు. 

* మతిసుగతి _ వ పెక్కు[పతులు 



౨02, 

208, క, 

204, 

205. 

208, 

శ్రీమదాం ధమహాభారతము 

గారి యగుకన్య వరదా 

1నారూఢంజేత నీలమెన వృషభమున్ 

గారవమున విడుపుముదం 

బారంగా జేయు బితృచయముచి_త్తములన్ 

3 శౌద్దంబు పకారంబును 

వృద్దాచార్యో క భంగి వివరించితి నీ 

బుద్దిం దో(చినచాని న 

మిద్ధగుణోడార యడుగు మెయ్యది యెనన్, 

అని నిర్ద రాపగానం 

దనుండు సలుకుటయు. (బియము దళుకొ త్రం బాం 

డు!నృపాలు న|గనందను( 

డనూననినయమున నమ్మవేోమతితోడన్, 

తప మని యార్వ్యులు సెస్పుదు 

రె పవాస్మపతము నదియె యొండు గలదొ సా 

రివుం దపముతెజు.గు నాకం 

గృప నెజింగింపుము విధూతకిల్చివ యనుడున్, 

అమ్మువోత్ము( డిట్టు అను( "లెక్కుదినవవంబు 

లువవసించి యునికి తపము చొవ్పె 

చాన విను తపస్వి గానేరం డది యాత్మ 

ఘాత మగుట నరుడు "గౌర వేంద 

సత్యంబు (బివ్శాచర్యము 

నిత్వకుచిత మౌన మతులనియమము దయ శు 

ద్దత్యాగంబు( దపస్సం 

పతాన్ధకృతు లండు బుధులు పౌరవముఖ్యా, 

౨01. 

202 

208. 

205. 

, నారూఢత(వేని _ చెక్ష ప్రతులు 2 మగ _ ఇ. ఏఐ, లొ ఖు 

" గద్ధ! కియావిధమెల్లను - ఆ ఈ, 

ఇచ్చుట రేపనంయుక్తా క్షర పూర్వము(|క్రిలఘువుగా చదువవలెను, 
* నృపాల నంద న్యాగజుండనూన _ ఇ, ఊదీ ఐ కౌ ఇ, 
* పూతమగుటనరుండు భూవవర్య = అ. ఈ, 



207, వ, 

208. శే. 

209. వ, 

210, క. 
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అనిన విని కురువతి కురుపిశామహుునితో మహాత్మా చానశీలుని యతి 

(గాహాకుని విశేషం ఇెట్టిది యెజింగింపు మనవుడు నొదేవ్యవతుం జీవిన 

యంబునకు స్త ర్థివృపాదర్శిసంవాదం బనునితివాసంబు గల దని చెప్పి 

యమ్మునుజపతి కిటనియె, 

ఆఫ నవర్షి వ్య వౌదర్భి నంవాదోం ఖిశుచితివోశంచు (నకారయు ;__ 

సం 18-91-1 - 

కళ్యపాతి విశ్వామిత్ర “"గౌతములును 

విను భరద్వాజ జమదగ్నులును వసిష్ట 

డును జగంబుల నెల్ల 'బేర్కొనిన బుషులు 

వారి సప్తర్షి గణ మండు కెరవేం్యద, 

వనిమ్టుని బేవి యగు నరుంధతి యెందును నతనితోడన తిరుగు నయ్యం 

దజుకుం బరిచారికయొ గండ యను చేడియ వర్షించు. దద్వల్ల భుం డగు 

పకుసఖుండును చారలకుం బరిళారకత్వం కాచరించు నప్పదుం్మడును దవ 

శ్చరణాపరులై. ధరణిం జరించుచుండ నత్యంతిఘోర యగు ననావృష్టి దోంచి 

జీవసాధనంబు లగు పదార్గంబులు దుర్గభంబుళై జనంబులకు( (వాణంబులు 

రకించుకొనుట దుష్కురంచై. శోల్లెం గళ్యపాదులు నతికుధార్తులె 

యాహోారం బన్వేషించునెడ శిబిసూనుండై న యాజ్యనామ'ేయుండు 

తొల్లి యజ్ఞ దకిణార్థంబుగాయ దనకొడుకు నీలుం డనువాని బుత్విగ్గ నంబుల 

కిచ్చినం దద్వళగతి నుండి కాలం బగుటయు మృతి నొందినం దదీయళవంబు. 

సొదవై నుండగ వారలు 

పదుం[డునుం జూచి దానీ భకింపంగా 

మదిం గోరి చేరి చుట్టుం 

బొదిపవిన సమయమున. 1గాటిపొంత తెరువునన్. 

. చండ _ పెక్కు[పతులు. ౨. ఘూరంబగు కొన్నిపతులు* 8 చెల్టగాళ్య _ అ ఈ 

ఏ; చెల్లెగాశ్య _ ఆ ఏ బాశ ష 4, రక్షణార్థంబుగా _ ఓక, 5 మృతింబౌందిన 

చెక్కు[వతులు 

కాడి _ ఆ 



24 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

211. లే. వేట నోయి మరలి విభు. డొక్కరుండు వృషా 

దర్భినాము6 1డతులదోనపరు(డు 

పోయి పోయి కాంచి పోవక *నిలిచి య 

మ్మునులతోడ నధికవినయ మెసంగ, 

212, క. మీ 'రాడలిపెల్లున నా 

వోరంబుగ శవము. 2గొనుట కడరితి రితి రి చే 

లా రం డిచ్చెద *మీ కా 

వోరంబులు వలసినట్టి వని తా మఆియున్ 

919. క. బవాుపిధను.]ేల ఛాన్యములును 

బవురసవర్గ ములు మీకు తభ క్రి నొనంగెదన్ 

బవొుతురగళకటగోగణ 

బహుళిబహుగామముఅ.ను బహవుమీతి నిత్తున్. 

914. వ. 'అనిన చార లతని కిట్లనిరి, 

215, తే. రాజవరే రాజుదెనః "బతి గవాము 2వివుముం 

గల్లు గాం బాతు మిట్టులు గాంచి యున్న 

యట్టి మాకు నీ విచ్చెద ననుట మావి 
ధం వెయింగమీ యింతీయ తప్పు గారు, 

216, క. అనుడు విపూదముతోడం 

జని కృ్యతిమవనఫలములు నమకట్టి తగన్ 

జనపతి మంత్రుల ముషులకు6 

గొనిపొం డని “వంప వా రకుంఠితభ_క్రిన్ 

817. వ. వానిం దెచ్చి యమ్మ హిత్ములకు సమర్పించిన 

211. 1 డదిక _ ఊఉ చ. వ 2, మరలి - ఆ, 

2182. 1 రాకతీ _ అ, ఆ. ఊఉ, ఖ ల, 2 గొనుట క్రైయండంగనేలా _ అ, ఈ, లి. గండేని 

చ్చెరనాహారంబులు - ఆ క, గ, చ, వ, 4. నేనాహారంబులు _ కొన్నిపతులు, 

i. ధనధాన్యములును-ఈ 2 బౌఢి- అఈ, ల. మహా _ ఈ ఓ. 4, గతి _ ఇ.ఏ,శో, 

214. 1. అనినవినివారలతని _ వెక్కు[వతులు 

క్షే 

i 

బర్మిగహాము _ ఆ, ఇ. ఉ. ని ఓ. ఖ, ల వ. 2, మద్య ఘటము(గా -ఐ జౌ. ఇ. 

* వనువ, వలుక _ అనిపారములు 
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218, ఆ, వాకు పట్టి చూచి వాని వేంగున కూ 

219, క, 

220, వ, 

221, 

గర్భకంబు అగుట గాంచి !నవ్వి 

పుచ్చుకొనక యున్న. *బోయి థూవతికి 3న 
శైల గమాత్యకోటి యెజుంగంజె ప్పె, 

విని యతండు రాజనంబున; 

గనలు వొడమి కృ త్తి వేల్వంగా6 చగువారిం 

బనిచిన నప్పుడు వోమం 

బున రాతసి యోర్తు వుకై భూవవశేణ్యా 

పుట్టి యస్పృుడమిజేని “ముందట నిలిచి పనియేమి వనుపు మనిన నతండు 

పీతుండై. కళ్యపాదులం గనుపుగొట్టు మని పనిచిన నది వార లున్నెడ రోసి 

పోయె ీనంతకు మున్న వారు వనంబున *మూలంబులు ఫలంబులు వెదకి 

తిరుగుచుండ శునస్సఖుం డను పరి 'వబాజకుండు వచ్చి వారిం గని వందనంబు 

సేసిన వార అభినందించి రతండు నమ్మునులం గలసి ర యేకార్థుండ్రై నంచరించె 

నట్లు చరించు నమ్మవోత్ము లతిీీయధాన్వితులై. తామరితూండ్లు వుచ్చికొని 

నమల టకై యొక్క నలినాకరంలునకు సత్వరగతి నరుగుచు నున్న నా 

రక్కసి యక్కొళలని కడ్డంబుగా( బోయి పొడసూపి నిలిచిన, 

ఈ కమలవనముచేరువ 

నేకార్యము చేయం శేజూచె దీవెవ్వత వం 

చాకొలను సొరంగ 2నమ్ముని 

లోకము చేరుటయు 'ినచ్చెలువ యొలు6 గెసనంగన్. 

యవియు _ వీ,న 2. భూమిపతికిని నత్తం - ఐ, ఖ, తి, న తెఐంగుమంత్రికోటి _ 

ఉ ఊచ వ, 

= నప్పటి _ ఎ, ఖ, శ, 

- ముంగల _ ఐవి, ౨, మనుటయు-ఊ, లీ, నంతకమున్న - కొన్ని(పతులు; నంతకుము 

న్ను_ అ ఈ క.4 ఫలమూలంబులువెదకి _ వెక్కు[వతులు గ్, యెంరునుంజ 

రించెనట్టు _-ఆ వి బౌ ఖ 6 కుధార్తులై కొన్నివతులు, 7 తూళ్ళు-అఐ ఖం 

॥ జూచితెవ్యతే వనియంలా - ఓ; జూచెదెవ్వతెవీవం -ఆ అఖ బె, నమ్మునులేకోద్ధృ 

తివో (బో)వమెల(త యెలుగెనగంగన్ -ఆ ఖఐ,బౌ, ఖ. 8 నమ్మెలత - పెక్కు 

(వతులు 
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—' వృతొదర్భి భు క్తెంబినక్ళ త్తి తనన్ఫభఖులిచే నృుతిొందుటు ,- 

222, వ, 

228, తే, 

నం 13-95_49 

కష ఛవ్వతినై 8 నేమి యిక్కొలని కావలియున్న దాన ననుటయ నమ్ము 
నులు శవల్ల నై *యా(కట నలందురి యుపజీవింప నొంజేమియు కీల్రేమిం 

"జేసి యోనరోవరంబున నిసంబులు వెణికికొని భతీంచువార మై వచ్చితి 

మనిన నవ్వనిత మీమీ సేటు నెప్పి మణి పద్మవనంబు( *బవేశించువా రని 

పలికిన నప వృరమమునులన్నా తి యాతుధానియగుటయుం గృ త్తి యగుటయు 

వధింప వచ్చినది యగుటయు నెఅీంగి కోళ్యపాదు లగ) పదుం[దును దానికి 

?7దుర్చోధత్వంబు దోంచునట్టుగా నిర్వచనసహితంబుగా. దమనామంబులు 

సెప్పి కరప్పాపన్నర్తన వెటి(గుపడ యుండ శునస్సఖుండు దనయభిధానం 

బభిన్భ_క్రంబుగా నుగ్గడించినం 0 త్తి నీపేరు 'చెలియం జెప్ప విది యేమి 

యనవుడు నతండు శెటపడం జెప్పి యుండం జెప్ప వనియెద విట్లంట తవ్చు 

గాచెయిటె ట్రై యుర్దండవు!! మం తిదండంబుపాలు వడుమని బ్రవ్మాదండకనిభం 

బగు కినిష క్వి _స్తగత దండంబున దాని శిరంబు 15బట్లు ) (వేయుచు జావ 

కర్మురాలా పడుము [రకస ంబ వగు మని నిష్ణురాకరరబుగా నిర్దేశించిన 

దుర్దశ యగుచుం బడి యారక్కొసి భనీ శ్రభూతయయ్య నవ్పు డప ్ పరునొకం 
|డునుం ఆమోదం బునం 1క్పయోజమండంబు సొచ్చి. 

విసము లాదట నందజు. బెణీకి రొంపి 

వోవ నీటం *దెమల్ని *మోపుగ నమర్శి 

తీరమున బెట్టి నియమముల్ దీర్సం జొచ్చి 

తీర్చి కయా(కలి దముం గోసి తినంగం గూడి. 

292, 

228. 

1 ఏనెవ్వతి - కొన్నివతులు 2 సనైననేమి, నైననునేమి...అనిపారములు, శి, వెల్లెన- 

కొన్నివతులు, శీయాంకలి - కొన్ని|వతులు, 5 లేమీ(దెలిని-ఎ క, 0 |బ్రవేశింపుడ 
ని-ఎ.క 7 దుర్భరత్వంబు -జకా,8 రవ్వామవర్తన -9 జొఖ శోష, 0, 

బవ్యక్తంబుగా - అ ఈ ఒ. ఓ క. 10 నగ్గాంతి నక్టృతి - అని పాఠములు 

1l వృ త్రిదండంబు-కొన్ని పతులు, వృత్తి విమద్దండంబు - ఉట లి, సదృక్షంబగు- 

ఎ 184 తన-ళ,ష 14 హస్తదండంబున _ ఆ ఈ ఊఉ. ఊ, ఓ ఓ కో, 

15 విట - అ ఉ ఊ 16, భన్మంలగుమని _ కొన్ని (పశులు, భన్మంబుగమ్మని _ 

అ, ఈ, ఓ, 117, భూతంబయ్యె - ఆ. ఎ, ఓ, క. ౯, గాసారంబు సొచ్చి _ ఐ, 

బొ. ఖ 

] విరల్చి, విదిల్చి, వెడల్ని _ అనిపాళములు. 2 కోవుగ-నకి తెలివితోనుదీర్చి-ఎ, 
కీ. యాకటబినములుదినగ _ ఆ 
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+ యరిపక్షము - అ, ఆ ఈ కరి (సాకి) పక్షము. ఇ, ఊ, గ, టకం.వ న, 

224, క. కొలను వెడలి విసము లిడిన 

నెలవునకుం బోయి యచట నిగిడించిన చూ 

డ్కుల కవి దో(వక యున్నను 

గోలయం బరికించి యెట్లు గానక తమలోన్, 

205. వ, ఒండొరుల కంకించి కపథంబులు వలుకుదుము గాక యని నిశ్చయించి కున 

స్సృఖుని వినువానింగా6 చేసికొని రప్పు డతి యిట్లనియె, 

226. "తే. మొదవు( దన్నుట రవియభిముఖత దనకు 

గలుగ మూ తపురీషమో కణము నీత 

యధ్యయన మనధ్యయనము నందు నడపు 

1టగు బిసంబులు (ముచ్చిలి నట్టులెన. 

227, వ, అనుటయు వసిష్టుండు, 

228. క, శ్రుతి సదువమి సన్నా్యసన 

స్థితి. గాముకుం డగుట గుక్కూం చేకొని తిరుగన్ 
మతి రోయమి నయ్యడు దు 

1 g అద రతి తూండులు ముచ్చిలించు కష్టునకు నగున్. 

౨29, వ, అని వెండియు 

290౦. క. సుత నమ్ముకొనుట ళకరణా 

గతు( జేళొనకునికి నిచ్చుకారుణికుదరి 
(దతం జాచియు వేండుట నగు 

గతి భిసములు *దాంచికొనుట గల్గిన గల్లున్ , 

231. వ, అనియెః దదశంతరంబ 

282. చ పలలవృథోపభు క్రి *సభం బక్షము( కీబల్కుట దుష్టదాన ము 

గలి దివసంబునం గవయుకష్షత వి(ప్రజనంబు కిబుబతా 
ట్ ధి 

224. 1 నిగుడించిన - చెక్కుప్రతులు. 
2926 1డగు-. అ ఇ. ఈ ఊది వ షష 

228. 1, తూండ్రును - ఎ ఒ; బినములు _ ఓ చల 
280. | డాంచి- ఊ. వీశ ష, 

292, 1 

2 + పట్టుట _ అ ఈ, 

అని పాఠములు 

వల్కుట - కొన్నివతులు శి. లన్వృథా, దుర్చోలా, లఫ్టితా - 
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కులికము కేశ యెల్లనరకుం గొని యమ్ముటీకాచె తూండుతీ( 

గలపొది [ముచ్చిలించు టని కీక్రశ్యపసంయమి వల్కె భూవరా. 

288. వ, పదంపడి. 

286, క. జ్ఞాతులయెడ గోవులయెడ 

గోతులయెడ ధర్భమెడలి [కూరుం డగుట కా 

ర్యాతుర వి పోసేజు 

నీతి విషము లవవారంచునిపుగాత యరయన్ 

285, క. అని *పలికి భరదాాజుం 

డను మజియు వావిస్సు (గంప నగ్ని నిడుట యొ 

జు నధ।కరించి చదువుట 

యను నివి సరి యౌ బిసావవారరాంబునకున్. 

286. వ, అని పలుకుటయు, 

287. కే. "ముట్టునను భార్యల గవయుట మూ[తమును బు 

రీషమును నీర విడుపు విద్వేషయు క్షి 

"యోషిదుపజీవనము మృణాళోత్కరంది 

(ముచ్చిలుట 2భోలు కల్మవములె తలంప, 

288. క, అని జమదగ్ని మజియు ని 

ట్లను ననోగ్రన్యాతి థెత్వ మసవోయప్పవైై 

రనిరూఢి పాండి మొదవుం 

గనలి 'యడుచు 2టీడె విసనికరచోరతకున్, 

౨89. వ. అనవుడు గౌతముండు. 

4. సుమ్ము _ ఆః ర్, కాళ్యప - కొన్నిిపతులు; కాళ్యపి _ ఊం 

285. 1 వలికె-_శ ష £ నుధిక్కరించి - ఆ ఆ, ఈ, గ వశ, వ, ; నుతక్కి రించి. 

ఇ ఏ ఐ, నుతస్కరించి.ఒ. ఇ 

2B7, 1. ముట్టుఫొ రిభార్య = ఈ, ఉ ఊ, ముట్టుతో భార్య -ఎవీ త్రి వోలుకల్మ షములు 

తలంవ _ న, - 

98, 1. యయటనరి - ఆ, యడయ టిదియె - అ ఈ, 2, లీడు _వీ శ ష కొన్ని 

(సతులు 



240 

24]. 

242 

248, 

244, 

245 డా 
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. "ధృతి వేదత్యజనానల 

వితతి వృథా ఆ్యాగసోమవి క్రయ వృషలీ 

పతీతా కీదుగ్లా) మాజీ 
వితలు బిసీ సేయ కష్టవృ ్ తికి నెనయే 

అని నిర్దేశించిన విశ్వామిత్రుం డి ట్లనియె. 

ఎ తగు నృ తుల (బోవ కునికి 

8ద్రగని కీభ్రటుల. బోవు కపటకీధార్మికవృ శ్రిన్ 

జగతీపతిం గొల్బుట లె 

స్పంగం బోలంగ నేర్చునే బిన 6ట్మైన్యంబున్ 

= నావుడు నరుంధితి శేయల్ల నవ్వుచు 

= సతతంబు నత్త దూటుట 

బతియెడ 'డుక్చి త్త యగుట( బరమాన్నము నొ 

కుత సేవించుట నగు దు 

గ్లతి వినములు 2డాంచి కొన్న *కష్టకు( గలుగున్, 

, అనుడు వంటకము సేసిన యింతి తా మున్ను 

గుడుచుట !వనియెడ, *గుటిల యగుట 

శిభొంకులు వలుకుట పుత్తి౦క 'వెలగొని 

యిచ్చుట సుజనుల శెగ్గు సేత 

240, 

242 

. న్మృతి - ఇ ఏ; కుతి - చ ధృతి -ల 2 వేదాధ్యయనానలవితతి _ ఏ, 

= దుఃఖోపాజివితలు, దుష్కాపాజీవితలు,దు స్టో పాజీవితలు _-ళ.ష. నమున్నగుపతు 

లపాఠములు 4. జీవితులు _ కౌన్ని్యవతులు, 5. నైన - ఈ. ఉ, 

తగ -అ ఈ జౌ.లి భృత్యుని ఊఉ ఊ, చ. ల, 8, తగని _ వెక్కుుపతులు. 

భటుని-ఉ ఊ జ ఓ 5 ధార్మికతధృతిన్ - ఎ క; ధార్మికతంథిన్ - 

వ, 8 స్రేయంబున్ - చెక్కు[వతులు 

యల్లన _ చెక్కు_[పతులు 

+ దుక్చోరిత - కొన్ని[వ్రతులు. 2. దాణి. కొన్ని!వతులు; దాచుకొన్న _ ఏ. చ. లి.క 

ములకునగున్ _-అ ఈ 

. పతియెడ _ ఊఉ ల 8. గుతిలపడులట - న శి, బొంకువల్కుటయను - ఐ, జౌ,ఖ 
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240. 

247, 

248. 

aig. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

గ్ యెట్టేదుర్గతి( ఉదెచ్చుోనట్టిద కల్లు లి 

సౌవలి ముచ్చిగీనట్టు లైన 

నిట్లు గాకయు బుట్టు వెల్ల ఛాన్యంబు నీం 

గకపోవు నక్కీడు గలనికృష్ట 

"కే. యనియె "గండ యనంతాను డగుట గర్భ 

దాసుం డగుట దరి ద్రత్వతప్రు ( డగుట 

చెందు. దూ(డులకట్ల[ ము చ్చి లినీకష్ట 

నరువి కనిపల్కై6 బళుసఖనాము. డధిప. 

వ. అని యి ట్లందలుం దన కభిముఖులై పలికిరి వారితోళునస్ప॥ుం డిట్లనియె, 

కొ ఛందో*జ్జున కై నను దన 

నందన నధ్యరధురీణునకు*నై నను నా 

కినందముగ కనిచ్చుటం బో 

లుం దూండులకట్ట [ముచ్చిలుట దలపోయన్ 

కే. అనిన నయ్యందణును బుణ్యకర్మ 

మనఘ శవథంబుినకు విషయముగ నీవు 

వలికి తటు గాన బిసలత్యావతతి నపవా 

రించినాండను మమ్ము గారింప కిమ్ము. 

అనిన నిక్కం విది యందటు నొండోరు 

నే మనియదరొ! 2వీ రీటినముల 
పొది యేనీదాంచి చూచెద నని శదా(చితి 

తనిచె కోను డనీ కీదాని నిచ్చి "మీకు 

4 నిచ్చు-అఆ ఈ 5 నట్టిధిగలుగు _ చెక్కు (ప్రతులు ౫. నట్టిదైన = అ ఖ, ఖః 
7 జరగ, జండి _ అనిపౌఠములు, ౬ దుష్టనరుని_ చెక్కు. పతులు 

1. గురువునకైనను - ఐ ఖు వ గురుకైననుదన - ఉ జా. 2, శేనియ _ వెక్కు (వేతుల క నందమన - ఉ ఊ, ఐ న, 4. నిచ్చుటను _ కొన్నివతులు, 
= అనుడు, అనంగ _ అనిపారములు, ల మైవిషయముగ _ ఊఉ. ఊం చ, వ, 

1. రౌకొయీవీసముల - వ, 9 మీరీవిసముల -_ కొన్ని|పతులు, 8. డాంచి _ కాన్నివ తులు 4 డాంచితి. కొన్నిదతులు. 5, నిదిగొనుంఢని, - ఆ, ఈ, గండి, వారికిచ్చి _వ క, వానికిచ్చి - ఏ వ 7 మిమ్ము _ ఈ 
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నలిగి వధిం చుట్యకై. హోమవహ్ని బు 

8 wa ట్రించి వృషాదర్శి పంచెయగ్భ త్తి 

నదిిమున్న కాంచి రశార్తి!'నై వచ్చి యా 
0 కా 

రక్కసిం జంపితి నిక్కమునకు 

ఆ,  వానవుండ లోభవర్జ నముఖథవ 

తృద్లుణాములం చేసి శాక్వతంపు 

"నెలవు గలిగె రండు నెగయుండు పుణరలో 

కములీి కని సమాదరమున. బలిశె, 

260. వ. అట్లు పలుకుటయు 

251. చ, అనయముం బీతి బొంది మును *లట్టుల శేనెద మంచు నిందు ప 

జన తగ నేంగి దేవపరిషత్పరిపూ జ్యపదన్థులె వెలిం 

గి నిఖలలోక నిత్య పరికీ ర్లిత మూర్తుల నొన్నీ 2రింతయు 

న్విను మపరిగవాంబు మవానీయత నై నది నూవె భూవరా, 

252. ౪. కావున లోథము విడుచుట 

శేవియు సరిగావు గుణము లీగుణము మహీ 

"దేవునకు వలయు; బెద్దయు 

నీవిధమున కమరసంమ మెంతయు మెచ్చున్. 

వీర, వ, అని చెప్పి థీష్ముండు చెండియు. 

254. ఉ _ఈయితివోస మార్యనభ నెవ్వండు *సమ్మతిం కెప్పు చా(డు దీ 

శ్హాయువు (శ్రీయు ధర్మము సమంచితకీ_ర్రియు వృద్ది 2వొంద సో 

ఖాన్టియతనాత్ము(డై మను సురావలియుం బితృకోటియుం కి వియ 

+8) యలరారం గీ డతనింజెందక యుండంగ6 "జేయు 'నెయ్యెడన్. 

ఆ 3. యాతండుకృత్తి. బంచెననియె-అ, ఈ 9 గృత్య_ఉఊ ఊఈ ఐ. ఓ 10-మున్న 

గాంచి. ఉ ఈ ఎక 11 మయె-౪అ, ఈ, ద జె ఖు 12. నకని _ వెక్కు 

[పతులు 

251. 1. అట్ల న - కౌన్నిివతులు. 2, రెంతయున్ _ కొన్నివతులు; రంతయున్ _ అ ఈ. ల 
mm 

౨52. 1.రాఫు_ఈ 
204. 1. నన్నతి - పెక్ట్కవతులు 2 బొందు, బొంది-అనిపారములు 8 (బ్రియ బై యలరారం 

గీడతని _ నందకయుండ(గ ఐ జా. ఇ, 4. శ్రీయలరంగ - ల 
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_: ఉపొనడ్డాన వివయళ నూర్వ జతుబోగ్న నంవాదము = 

నం, 18-07-8 

255. వ. అనిన విని యజాతకత్రుండు ళంతనుపుత్తు 9 తోం బితృకార్యాదులయందు 

2586, 

267. ల 

గొడుగులు. 'జెప్పులు నిడుట యుత్తనముపకారం బని చెప్పుదురు వానివి శే 

వంబు తెజంగాటింగింవవే యనుటయు నమ్మవోత్ముం డమ్మహీవతి కిట్లను 

నూర్యజమదగ్ని సంవాదం బనునికిహోసంబు వినుము దాన నీయడిగినియది 

శేటపడు జమదగ్ని వువోముని |క్రీడార్భీఇమై కోరాననంబు ధరించి రేణుకాదేవి 

'చారాంబుల కట్టం గొని తనతోడం జనుజేర శనివాసంబోవెడలి యొక్క బయల 

నయ్యంవపొది నిలువ !వై పించికొని దూరాపాతనం చాచరింప నిక్కునుమ 

కోమలి సని యమ్ము' లేటీకొని వచ్చి యిచ్చుచుండు. 

శే. *ఇవ్విదమున వినోదింవ వినుడు గగన 

మధ్యగకుం డయ్యె నప్పు డమ్ముగువ యమ్ము 

2లేతీ తేరంగం బోయి యొక్కాంత దడసి 

యరుగుదొంచిన నాతం డయ్యబల తోఢ 

లోలాడీ యచట +నిమ్మరి 

"యేల తడసి తనుడు( చేర్చు నినులేజనునన్ 

నేలకు వేండిమి ఏదనికిన( 

జాలన వెస డొక్క తదలంయయు.( జాలం దపించెన్, 

క ఇమ్మెయి నేలంగి యుొకవ్భ్బ 

తమ్ముున |క్రీనీడ నిలిచి చను! బెంచుట నా 

255, 1, శంతన _ వెక్కువతులు ౫. యర్థంబు _అ ఈ ఏ, ఒ ఎ. 8. నిజనివానంబు _ 

వ 4 వెలువడి-ఆ,ఐ. కౌ ఖ. 5. యొక్క యెతనయ్యంవ.ఊ. ఈ ఏ,ఒ. వరి. 

వైవుకౌని - ల; వైవించుకొని _ఆ ఇ ఊఈ ఎ వీ, ఓ, క వ. వైచుకొని _ గ, 

7 వెణీకికొని _ ల 

le ఇవ్వి ధంబున(గీడింప -వీ శ వ; ఇవ్విధంబున విహరింప _ వతి లేజికొనితేర 

బోయ -ఉ ఊ చవ, 

(గుమ్మరి. (దిమ్మతి, నీవది _ అనిపారములు, 8 నూవీన _ అ ఈ, శి, దనువు, 

వలయు - అనిపాఠములు, 

1 దేరగ - ఆ, 

~ 
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260, 

281. 

268. 

చ, 
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కమ్మరి దడయ వలసె నని 

యముుర్షియ "నెప్పెం జెమట యడరంగ మేనన్, 

విని “మేమేమీ నొంచెనె 

యిను(డు నినుం చత్నలంబు నివృడ కుడువం 

గనియెడు గా కస్తానల 

మున( జొదివెద నతని ననియె ముని కోవమునన్. 

. దాని నెంకింగి భూనురత( చాల్చి వెఫం జనుచెంచి యర్కు6 డ 

మ్మాసితసంయమిం గని యమత్సరభావము దోంప రోవమున్ 

మానుము నావుడుం బలుకు మానుము నీ వటు వాయు మేసెదన్ 

భానుని నేలయగూల నని పల్కె మునీం|దు(డు కోణిరాకుగడై . 

పలికిన డ్రాహ్మణుం డొదు(గ6 కాఅక నిల్చి మునీం ద "యిట్లు లి 

ట్టల మగు [కూరవృ శ్తీకి గడంగుదుకే సవితృండు రళ్ళుల౯ా 
యి ల్ 

జల మొనంగంగ నోవధుల సంపద సావ్యిమవాత్త్వ మొంది వే 

ల్వులకు బలంబు కనిచ్చు నది లుప్తము గాదె యతండు నొచ్చినన్. 

. అనినను శొంతి లేమికి భయం వెద గూర(గ | మొక్కి యాతం జే 

2నిన్సండ సహింపు నావలన 'నెగ్గులు కిగల్లినయేని ఉన్టిక్సు నె 

మ్మనము దయామయం బని సమ _స్టీజగంబులు కేసంన్తుతింవ6 గా 

విని ముద *మందుదుకా శరయివేంజెదం గావుము న న్యునీశ్వరా. 

, అనిన( కే బశాంతుం త తపను నాభృగుముఖ్యు(డు ీతిగారవిం 

చినం (బమదంబునకా గొడుగుం జెప్పులు మానసవృ త్తి. చెచ్చి య 

259. 

280. 

261. 

262 

268 

కారాక మె 

_ 

- 

(వా 

కిమ్మెయి- ఆ, ఎ ఓ కగ వ 

యేమీనినునొంచెనె _క. 

కాన్యు(డై _వ, 

ఏ యిట్టియిట్టల ఇ ఎ ఓ లి మయత్య -న కొన్ని ప్రతులు, లె, దెచ్చునది, లృ 

నడి _ అనిపారములు 

, అనుటయు _ ఆ 2, నినుడు - ఇ ఈక కి. గల్గెయేని _ ఒ గ, నీదు - వెక్టు 

[వతులు, 5 జనంబును, జనంబులు - అనిపాఠములు. 8, నన్నుతింవగా _ ఆ, క, 

మందేదన్ మందుచున్ _ అనిపారములు. 

= బళాంత చిత్తుడయి యాభృగు - ఆ 
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కరీ మ. 

£265. మ. 

266. చ, 

287. క. 

2688. క, 

శ్రీమదచాందదమహాభారతము 

మ్యునికడం జెట్టి య_త్తగణి ము న్నివి లే వనిపల్కి_ దీన మై 

దనుకదు *వీనం వాదముల దాంకదు నాదగుీ వేడి యేమియుక్, 

నయ మి ట్లారంగ నాతేప త్రము నుపానద్ద శంద్వముం జూపి చె 

ప్పి యపూర్వం ఒగునృష్టి 'భేలసనమునం 1 ఇెంపాకు నవ్వస్తువుల్ 

డయ సద్వి పున కీగి మైహిక సీభౌదా _శ్ల్యంబు నామ.సిక 

'పియమున్ చాతకు న్యురంబులుగ! గల్పించున్ మునీం దోత్తమా. 

ఆనినకా మో మలరణా దినేశ్వరుని, దా నామం తితుం జేసి య 

ముని శా ర్వూలుండు వల్లభానహితుండ్రై. మోదంబునం చేలుచుం 

జనియెకా నాయడు జనంబు లెల్లను (వార్ష ం అందుచుకా వాని. క 

కొని రవ్వస్తువు లిట్టి వేర్పడంగ నీకుం ఇప్పితిన్ భూవరా. 

దినకరచి_త్త సృృష్టవ లు దివ్యమునీశ్వర లాలితంబు ని 

వినుతపదా శ ముల్ గరుణ చవి పునకుక్ యతిసాధు*వృద్ద న 

జనులకు నిమ్ము *నీ వది నుసారపోధర్మము 5నూూవె దానం గ 

లును విను గోకులాకలితలోకము "లోనగు పుణ్యాలోకముల్, 

చాన [వవణయుపాన 

చానంబును నాతప|తీదానము సురస 

2మ్మాననీభాజనము అగుట 

నానాకీబుధజనులచే వినం బడు నెపుడున్. 

అనిన విని పాండుళూవర' 

తనీ యోశ్రము డిట్టు లియె దాతకు కూడదు 

దీన - కొన్ని|వతులు, 8 వేకిమేమియున్ - పెక్టు ప్రతులు, 

పంపారెయొవసు వ్రత. రర తనక సువ్రత. అనిపారవటడ కొదంతా ప్యంటి 
- ఆ ఐ, కౌ, ఇ, లీ. జుభౌదాత్యంబు, శుభోదాత్శేంబు - అనిపారములు 

, వి(్రలకున్ _ చెక్కు. (వతులు. 92, శిష్టరిక్త - అనిపాఠములు 8 నీవధివ _ సె 

(కులు, నీవనఘ - ఐ, ఖ 4 ధర్మువు _ఓ. 5 నువ్వె _ ఓ క తుదింఎ) దుడి- 

క. వగను - శ 7. లోనుగ, లాదిగ _ అసిపారములు 

॥ దానంబు(ను) లున - అ ఈ, క- 2 న్మానన, న్మానన - ఆనిపారములు* శ్రి సేవి. 

తము _ ఊఉ. ఊ, 4. విధ-ఆ ఎ ఓ క,వ 

2 
ad 

264 1 

266 1 

2807. 1 

268. 1 * భూపతి _ క, వరి, య్యాగజుండిట్టు -_ 
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డనఘా 'యెమ్మొయి చరితం 

బున నివోపర పరమసౌఖ్యముల( జందలం గనున్. 

269. వ. అనుటయు నతం డతని కి ట్లనియె, 

-ః నా/డునో శభోక్యా శు సేయం లైన ధోర్భ్రంబు చితావింబుకు 1- 

నం, 18-140-4 (కుంభ) 

270. క, లోకహితార్థంబుగ ముని 

లోకో త్రము( డాత్శ శిమ్యలోకము నకు ను 

శ్థోకుండు పరాకరు(డు ధ 

ర్యాకారము 'లెయు6(గ6 ఇచ్చె నంచితచరీళా 

271. వ. అవ్వాక్యంబులు 'నెప్పెద నందు భవత్ప )ళ్నవిమయం బయిన యర్థంబు నవ 

గతం బగు నాకర్టి ంపుము, 

272, సీ, కరుణాఢ్యు. డగు పరాకరముని వరుడు 1g 

షృ్య్యులకు నిట్లను నింది యోత్కరంబు 

"గెలిచి యంతళ్ళ  తుకుల మైన కామాది 

వర్షంబు నోర్చి గర్వంబు వదలి 

తై )వర్జికులయెడ భావంబు భక్తిమ 

యంబుగా శు శూష యాచరించి 

కూ దు డై హొకినుఖసుగతులం బడంయయు శివ 

చారీతిశపముల *నాచరించె 

ఆ. నేని 5నుభయలోక హీనాత్ము. డగు భూమి 

సురనృపాలవై శ్య గకూ|దులకును 

నధ్యయన ము "బలసమ గత వాణిజ్య 

మనుచరత్వ నుధికభనము లరయ. 

లి, పరసౌఖ్యములను బొందంగ(గనున్, వరసౌఖ్యములను జొందంగల్లున్ (గాంచున్ )-అని 

పాఠములు, / 

272, 1, శిష్య (న) ల కిట్టులను - అ, ఈ, ఇ. ఏ ఐక ల, 2 కుభ- వెక్టవకులు 

లీ. వేదాదిష్టితవముల _ వెక్టువతులు; _ వేదాడిష్ట తపముల (గుణముల) - ఊ, చ, వ 
4 కప్పళించె _ వెక్టువతులు. 5. యుభయ  కొన్నివతులు. 8, శూదజనుల 

కధ్యయనము - అ, 7, రక్షయలఘువాణిజ్యం బుననుచరత్ప _ 8, ఖం 
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1 278. క, ఇవి శా స్త్రదృష్టమార్గము 

లవనిసుర్మ పభృతు నీనదాిిచారం బుల్ 

నుకీవిహితములుగా *నడపిన 

భువనద్వయమునను బడయ( బోలుం జెంపుల్ 

274. 4. ఇట్లుగా కాత్మధర్మంబు లెడల నిడిచి 

వర్ణములు నాలుగింట "నెవ్వాార లైన 

దొలంగ( (దొక్కినం శేవాటిల్లు జీదుష్టగతులు 

కిమున్నకాలంబు పదపడి చన్న యపుడు. 

2765. వ, అని పలికి శాచవిధి యెజింగింపం దలంచి యిట్లనియె, 

A ది ల జ, 276, క. మూ | త్రపురీ పోత్చృష్టికి 

రాతి పగలు దకీణో తర దిశాముఖతా 

2నూత్రణ “0 వఇయునద సం 

ాీతయమును శీను త్రరంబు యగు నప్పనికిన్. 

277. క, పలుక వలదు శాచ క్రియ 

సలుపక మును సల వునవుడు జలములు దొడలం 

జిలుకుట యొస్పదు మృత్తిక 

వలయు నపానంబునం [దివారంబు లిడన్ 

278. క. గుదతలము నొవ్వ, దోమినం 
గదుకును రోగంలు 1లేపగంఛాపగమ 

(పద మగు కొలందిన శొచము 

సదురుగ నాచెప్పినట్ల సలుపంగ వలయుిన్. 

2178. 1. దృష్టి - కొన్నివతులు బి చారములన్ - ఐ,జౌ ఖ; చారమునన్ ఆ, 8. విదితము - 

కా ఖ. 4 నడచిన _ ఐ బొ. ఖ, 

274, 1. గడగును, గలుగును - అనిపాఠములు శ, దుష్టతయును _ ఓ, లి. మున్ను _ఐ,ఖ 

276, 1. షోత్సృష్టము, షోత్సర్జము - అని పాఠములు. 2 న్యూతమువలయు నధిప సంధ్యా _ 

జా, నూతమువలయు నృవతి నంధ్యా- ఐ ఖ లి క్రయమున _ చెక్కు పతులు, 

శ నుత్తరంబుగగు, ను త్రరంబుదగు, ను త్రరంబతగు-అని పాఠములు, 

278, 1. గానకల్మషరహితంబౌద వంగ, దగినరితిని _ జౌ, ఇ, గానకల్మ షరహితంబొదవగ 6 

గడగిన రీతిని _ ఊఉ 
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279, శే. అుబరంబున శాచజలంబు వడుట 

చెట శెచ మల లన చేశ మేలు 
6 ౧ 

వామకరకుది దొ ల (దైవారమృ త్తి 
ధి” = క 

కాకలనమునంశేదద్ద చేయంగ వలయు, 

260. ౯. కుడిచేత విదప డాచే 

గడిగి !పొరిన్ స_ప్రమృ త్తీకాకలనమునం 
గడుగునది కరయుగము మటీ 

కోడుగివలయు గువ్యా మల్చకమృచదాకలనన్ . 

281. క. ఇమ్మెయి గువ్యాతలము శు 

ద్ధమ్ముగ నొనరించీ శేల్ పదంపడి జలగ 

తమ్ముగం జేసి సముళ్టా 

నము పిదపం జాదళోధనము సేయ దగున్. 

282, క, జనములు సూచుచు నుండ6గ6 

టఉనదు మలము మూతమును విఫర్జింపంగ న 

ప్పనులకు శెచాచరణం 

బునకు నవక్షరంబు నోలములు గావలయున్, 

288. క. అపత్సమయంబున శా 

చాపోదన మిట్లిభంగి 'నబ్బమి *మలసం 
కేవనగంధము వోనం (గి 

యాపరు(డై చేయునది మృదా'ికలనంబున్ . 

284. సీ. బుద్చుద విరహితంబుగ వారి గరమున 

1గానకొని పారి ఇందమునకు. జేరు 

279 1. గ్రసేత గాగ వలయు-ఐ ఖ 

260, 1. పొదివి _ ఆ, ఇ. బి. వలయు నల్పమృత్రికన్ మేగ్రంబుద్- ఉ. ఊ, ఇ, జొ. ఖ 

298 1, సల్పక - ఆఖండయతిగా చూదదగును, ఆ 2, వలనన్ కావనము దన్నుజోక 

(గయా _ అ, వలనన్ లేపనగంధమువోవగియా _ జౌ 8 కలనమునన్ _ కొన్ని 
(పతులు, 

234. 1. గొని చల్లి, గొని పౌరింబొరి - అని పాఠములు, గొని కొన్ని పోనిడెందమున 

జేరు - న, మిన (న్ప) నగింజొగి మున్గుననువుదోయ-ఐ, కౌ. ఇ, న, 
28 
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నటుగ నిళ్శప్తిమె యుండ ముమ్మాలు 

(డాని యిన్నాఅు తిర్యగ్విధమున 

నాస్యంబు దొడసి నీ ర్యఘుల శిరమున. 

లోటంచి 'యోష్టసంవుటము ముట్టి 

నాసికాపుటములు నయనముల్ సెవులు మూ; 

పులు వ్యాదయము నాభితలము మౌళి 

ఆ, ముట్టవలయు వా_స్తములు పొదయుగమధ్య 

గతములుగ నుదద్ముఖత్వ ముండ 

(ాబ్మఖత్వమొండ( 2 బాపించి యిమ్మైయి 

నాచమనము సేయు టార్యమతము 

205. సీ పముమ్మాటిజలపానమున నోలి బుగ్యజు 

స్ఫూమ వేదంబులు వసంతసిల్టుం 

దొలితొలి వ్యక్తంబు దొడయ నధర్వవా 
మగ్రంబును ఇెండవుసాశె ధర్మ 

కాశ్రీదో పేతినోస (వమోదపురాణా 

సం పీతులును గల్లు ఆరణాయుగము( 

(టోతంపం బుండరీకాకుండు (ప్రియమందు 

నయనంబు అంటిన నలినహితు(డు 

శే, సమ్మదంబునల చేలు నాచమననం|ప 

యోగ మిట్టిడి వ స్ర్ర యజ్ఞోపవీత 

కేధరణముల నన్న పానతంతముల మున్ను 

చేసి పిదపను నిది యనుష్టింప వలయు, 

260. తే, ఆస్యశుద్ది యొనర్శిన 'యపుడు వోక 

భత్యు భోజ్యలవంబులు పండ్ల 2ినేడుమ 

2. చబాటించి - వెక్కు[వతులు, 

265. 1, ముమ్మాటు, ముమ్మాలు _ అని పాఠములు 2 నంతసించు - ఆ. ఇ, ఏ ఓ. 

గల. 8 తోషేతిహాన_వీ, శ వ, కొన్నివతులు 4. ధారణము నన్న -_ఐ, 

ఖ; ధర్మము (న) ల-ఆ ఈ 

258 1. యప్పుకాక్కభక్ష్య _ వ, న, 2, యెడల - సెక్కు |వతులు, 



287, వ. 

200. క, 

2090. సీ, 

ఆనుకాననికవర్వము _తృతీయాళ్యానము 

నిలిచి పదపడి పోవుట గలిగెనేని 

ఛాచమన మాతణంల చేయంగ వలయు. 
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"శాచవిధి నమ_స్త వర్ష సామాన్యధర్మంబు "కూూదునకు నాచమనం బోవ 
పుటం బొకమరి (పోషించుకొనుటయు చానిం గరంలున నడం బొకమరి 

a 
దొడయుటయు నింతియ 

శాను శుచిత్వం 'జేమిట 

నైనను 'నేమఅక నియతి నతులిత కు[కూ 

పాినిరతుండై. శూ దు6డు 

మానితీవి పులకు శోడి మనగా వలయున్, 

అవనీనురుండు జపయజ్ఞు( డధ్యయనోప 

జీవి తపీీశ్ఫోథి భూవరుండు 

[ప్రారంథభయజ్ఞ (డు పరమదండోపీజీ 

వకు(డు పాలనీశోఖి వై ళ్యుం డమల 

వావ్యయజ్ఞ (డు “వి కయాజీవి యాతిథ్య 

పరిళోభి కూదుండు పరిచరత్వ 

యజ్ఞుండు కుకూవణాీజీవి దక్షత్వ 

శో యట్టులు గాని చొప్పు లభిల 

వర్త జాతులకు నవక్యంబు కినాలవ 
లా 

వాని ఇమ్మెయిం |దైవర్డ్స్ భి 

వలయు నడప యతులవలన విశేషించి 

నిశ్యథజనపరత కృత్య మరయ 

28, 1, 

280 1 

299 1, 

కావున నిదినమస్త _ ఉ, ఊ లవ & తంత -ఏ, 

నియతుండె హ్మదుడు _ ఏ, ౨, భ్మాదుం డానియమముతోడ 
బరయన్ _ ఆ, శీ. దీవ్తులకు _ ల, 

నుందుటరం 
Cyl 

శౌచి _ కొన్ని పతులు 2, జీవనుండు _ ఆ. ఈ. ఓ. 8 శౌచి_ జా 4, విక్రయను 
బీవి_ఐ ఖ 5, భిఫిచతతాకోని _ఐ, ఖ 6 నాలవు, నాల్గవ, నాలువ = అని 

పాఠములు 
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290. 

201. (2 

శ్రీమదాం(ధమహాభారతము 

= యతిసర్వా ళమచరణ 

స్థితులకు నుత్క్బృమ్ల. డని "తెరు వూందిన శ 

కత గలిగిన వారు శ్రుతి 

సతి విహొళాణారు లగుట మే లఅరయంగన్. 

(ప్రియ్వాదిశంయును శాంతింసును దొంతియు ననా 

లన్యంబు నతులకీలంబు( గలిగి 

నా కిది వలయు దీన సుదు_స్తరంబును 

ఘోరంబునై న నంసారజలగిం 

గడతు నే వని భియమకజనంబులకు నెన్వి 

హితము లప్పనులు సంతతము/ జేయు 

చడుగు లొత్తుచు *నిష్ట మడుగుచు *నీచత 

ననుచరించుచు ధర్ముమున నుపారి 

శంబు అ నయటి (దవ్యసం చయముల 
ర రు 

దృ "నేసి చేవాగు ప్రి నడపి 

పగలు గశేయు నాక పరిచర్య 'నొనరించి 

కూదు డివాపరముల సుఖమువడయు, 

298. ౪. *1దానోపవానముల స 

న్య్మానితగతి లేదు శూ|దునకు యకిదెస స 

2మ్మాననమునం కదత్పూజా 

ధీనరతిం గాని యెన్ని తెరువుల జూడన్. 

290. 1. తెరువుందన - అ. బౌ, ఖ. చ, తెరువూం దన_డ, ఐ, ఒ ఓ గో 
తెరువూందక - ఎ, క, 

291. 1. కారితయ - ఐ. వ, దీనను దున _ సెక్కు (ప్రతులు, తి, నిష్టయుదుగళ = ఆ; 
నిషముడు(గుచు _ వా వెక్కు ప్రతులు, నిష్టమడుగుచు = గ,త శ, షష 

4. నమ్మోదమొనరించుచును ధర్మ - ఊ, ఊ, ఓ, ర రేయి, రేయ _ కొన్ని|వతులు; 
రేయనాక - ఐ, ఓ, శ 6, లౌన5ంచి, యొనరించి _ అని పాఠములు, 

292. 1 ధ్యానో_ అ, ఈ, 2 న్మానితమగు, న్మానంబున - అని పారములు, శి. దత్పూజ 

నఢీ నిరతిం _ అ, ఈ ఊ 
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298. జే. తెరువుగేదప్పి తూయగాడుచు నరుగుిదెంచు 

యతి: గనుంగొని మనమున ీనడలు వొడమ 

నెకురుకొని *డప్పి దీర్చి సమ్మదము సేంత 

కటా దునకు ధర్మవిధి యని (శ్రుతులు "సెప్పు, 

294, చ, యతి రుజం భొందినం డొటింగ నావ ధకృత్యముం బథ్య మై సమం 

చిత మగునట్టి భోజనము సేర్చుటయున్ మలమూ|తిముల్ జుగు 

ప్పితములు గానిభంగి గలచి త్సృముతో జలళార్య మోపి వ 

ర్లితముగం జేతయుం గల చరిత్రము శూ|దున కిచ్చు సర్గలిన్. 

295, క, ఏ విధమున 'నోపిన యతి 

భావము దుఃఖంబు వాపుపని సాదరచే 

తోవ త్తి6 బూని చేయం 

గా వలయును కూదు £డది నుగతి  నొందించున్, 

— నర్వూలక్షృ నొమాన్యూధర్య్రు నిటాబోజు[వోకారోయు ;. 

నం, 18-152_1 (కుంథ) 

296. వ. అని చెప్పి సర్వజాతిసామాన్యంబు లగు ధర్మంబు లెణీంగించు నాదరంబున 

నమ్మునివరుం డిట్లనియె, 

207, సీ, పరధనంబుల కాసపడక యొడ్లను దన 

యట్ల కా. జూచుచు నభిలవస్తు 

వులు దో(చు నడంగు వీచుల చందమున మెజుం 

గులభథంగి నని *కనికొనుచు నెందు 

298. 1, నడచి _ ద ఊం చ,వ,2 చున్న = ఖల. నరలువొడమ, నడరు వొడమ _ అని 

పారములు 4, దప్పి _ చక్టుపతులు, 5, శూదులకు - ఐ ఖ.వ 

294, 1, మగు జేతయుం _ ఊ 

205. 1. నైనను _ అ. ఈ; మోసిన _ ఇ. 2. డిది, డతి-అనిపాథములు, క, బొందించున్_ 
వెక్షవతుల, 

297. 1 బంధమున _ ఐ కొ ఖ, ౭ గనుగొనుచు _ఈ ఇ వీ 



బలై ' థభ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

నాసక్తి లేక *భూళాలివై దయ గల్లి 
నడచుట హితీముతో నడనుచు( జేసి 

వదిీ మేల చేయుట చదురు గీ డవళతం 

దొడర: (శాయళ్ళి త్తదోవాలమున 

శే. వేగ తొలంగించు "టొచ్చెడు వెరవ యెమ్ము 

లేనిజంతువు( జంపీ (తీస్నానములను 

'చ్వాదశ| పాణనంయమ నాదరమున 

నొక్క యుపవానమన( కాపయు క్రీ వాయి, 

208. ఆ. అస్థి గలిగి హీనమగు జంతువై నంద 
ర్రీగుణవృ శ్రి వలయు. (బగుణజంతు 

వునకు నలుమడించుకొనునది నరము త 

హింన యష్టగుగాకృతీవా( చాయు, 

209. క. హీననరునట్ల గుణము 

"నేనుంగును మనువ్యువధ మనేకాబ్రికథి 

జూనిరతి (వళ్ళతినుక 

ర్మానుష్థూనముల గాని యలుగ దలంశులన్. 

800. శే. కల్లు [దావుట గురుశేతల్పగమన మధిక 

పాతకము లివి (పాణముల్ వాయ బెట్టి 

చేయు[వతికారములం గాని చెడేవు గోధీ 

ాద్యధిక దానములనై న నయిగవం(డు 

801, క, ఇవి యెజి(గి యిపుడు బరలో 

కవిఖీతి మనంబునందు. గల్లి సకలభూ 

తవిషయదయ నూనినయ 

ట్రివాండు గి జెల్ల బోనడిచి మే లొందున్, 

ల, భూకాళి - ఈ ఊ, ఓ 4 దానడుచు, గానరుచు _ అని పాఠములు, 5. మేలు 
సేయట-చెక్కు[ప్రతులు. 6 దొచ్చెడు-ఇ ఉ,ఏీ.ఒ.కౌ. (భావార్థమున దు వర్ణకము) 

లి 

299 1, నిరతి (ేకృతి _అ ఈ వీ వీ; నిరతిం (బక్బృతి కష 

800 1. వత్ని_ ఆ. ఎ క; £ ధరాత్యధిక, ధనాద్యధిక _ అని పాఠములు, 
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404. 

805. 
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ఈనెలిం 'గనికొని కూదుం 

డై నను (గమవృ త్తినవ్యయం బగుపదము౦ 

గానం బడయుట గల్గును 

వానీకి 2నియమముల| తోవ వలవక యునికిస్, 

అని “నిర్రేశించి యరివ్షంబు *లెలీ(గింప ననుకంప వుట్టుటయు. 

పురుషు హిరర్యాయు నరు ఇవ్వం డుత్తర 

మున గాంచు దతింముఖత నుండ. 

నతనికి వర్ష [తయమున మృత్యువు వచ్చు 

రవిమండలంబు నివ్వ )ళముగా(గం 

గనిన ₹50డేండుల. గాముదిం దననీడం 

దూంటు నూచిన నొక్కయేంట నది వి 

మౌళియె యున్న మణ క్షసమా త్రంబున( 

గర్హముల్ గరములం గదియ మూసి 

కొనినయపుడు (మోత విన కున్న నెలనాళ్ళం 

గగ్గములును నాసికయును బట్టు 

గదల విక్ళతవర్థ్ణకత పండ్ల( గన్నుల; 

గలుగ నాడ మరణ మొలయు నం|డు. 

అట్లు వ ర్రిల్లునరిష్టంబులం 1దెయ్యలి దోంచినం గలంకం బొరయనియంతరం 

గంబుతోడం దృష్టాికలితం వె న సంసారంబునందలి ీయానంగంబు వదలి వాద 

యంబేకా[గంబు గావించి క్మునీం ద నిర్మలధాానకర్శంబులం దగిలి యుండె 

చేనింిగా లాంతక ప్రసాదంబు వడయుం 7దెలివుగీకొఅంతం గాలగోచరత్వంబు 

B02, 

-BOb, 

గైకొని _ ఊఉ జ లవ వీ శ.ష,న్య గనుగొని. ఈ ఊ,బఐ, ఇ, గ,వ, 

, నియమంబులొందు _ అ ఈ; నియమములతోడి, నియమముల తొటు _ అని 

పాఠములు 

యొజఖింగించి _ ఆ, 9, లు వివరింప _ ఆ, 

+ రెండేండ్రకు _ ఓ. వ; రెండేండ్లను వ, 

* దెయ్యది - ఉ. ఊ, ఓ, బొ క,చ ల శ, కృతంబైన _ వెక్కు[పతులు; వ్సతీం 

లైెన_ఆ ఓ 8, వ్యానంగంబు _- అ, ఈ. ష, 4. గావించికొని, గావించుకొని _ 

ఆని పాఠములు. 5, మునీంద నిర్దిష్ట నిర్మలధ్యాన _ వెక్కు[పతులు, 0, గాలాంఠర 

అ, ఇ, ఈ, 7, దెలివి - కొన్నిపతులు, 5. కొంత _ ఏ, ఓ, 
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806. 

807. 

808. 

809. 

810, 

భ్రీమదాం[ధమవిభారతము 

నొంది వైళ్య రాజన్య వ్మిపకులంబులం ద_త్తద్విధసంపత్సమృద్ధంబులు. 

(బబుద్ధంబులు నగు వంశంబులం [(గమంబున జన్మించి 

. అయ్యకర్శంబుల CH 

నెయ్యం 122వలార6 గలిగి జనియమనిరూఢుం 

డియ్యన యన సుకృతంబుల 

నయ్యెడు సౌఖ్యంబు నివామునందు.( బరమునన్ 

1అనుభవించుచు గమనంబు *నాగమనము 

శినాచరించుచు (బవ్మాసభాంత మైన 

పురా్గలోకనికాయంబు( బొంది యెల్ల 

"జిం యూహించి యి ట్లని యెద దలంచు, 

ఇవి యెల్ల నశాక్షతము౭ు 

భవమరణాకలిత ములును బటునంసారో 

దృ్భవదుః8) ఎమ క్తములు సుఖ 

లవయుశ్రములు వీనియందు చ లౌల్యం చేలా 

. అని తలంచి యపునర్భవకారియు *ననధికంబును నచలంబును నగుధర్మంటు. 

గోరుచుండు నకృతకర్మఫలంబు నొందను గృతకర్మఫలంబు *దొజంగను 
'నెవ్వరికీ వశేంబు గామి (ధువం బగుటం జేసీ కృతకర్మవిశేషంబున నతండు 
వాసవాది వరిష్టసపావాకంబున వరించి. 

- పుణ రఫల!కాలమున యంతమున నితాంత 

సం ప్రబుద్ధ జనంబు వంశమున (బుట్టి 

(బహ్మ్హోసంస్కారముల నెల్టం బడసి యతిథి 

'దేవపిత్సీకోటు అకు. బరితృ ప్తి నేని, 

806 

807, 

808. 

809. 

810 

rr టా 

. రాజవ్మిప - అ ఈ 

+ ఖలదార - వ, నూ ౨2, నీకినిరూఢుం, నీతినిరూఢిం, నిరతినిరూఢుం - అని పార 

ములు; నిత్యవిధిజ్ఞః _అస్న నీతివిధిజ్ఞు-అ, వ, 

= అనుచు! బలుకుచు _ అ ఈ 2, లాగను _ ఏ, క, 8, లావరించుచు _ ఏ క. 

= లౌల్యము లేలా _ ఎ,ఐ. జొ క, ఇ, 

. నదీనదంబు, నధీనంబును - అని పాఠములు లై, దొలంగను _. అ ఈ, వ, 

= గౌరవమునంతమున, గారవమునంతమున _ అనిపాఠములు, లి, నంస్కారయోగము 

ఎడసి-ఉ, ఊ ల, 8 కోటకును - కొన్ని (చేతులు, 
Tm 
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811. శే భార్య పుత్తు9) లాదిగ( గల పాళనంచ 

B12. 

i 

ఇ, 

యంబు నిరసించి యతిధర్మ మాచరించి 

యిలు వెడలి గురుళు కూప నలఘు సాంఖ్య 

'యోగళా(స్త్రురవా వై్య్రాక యోగ మొంది 

పుణ్యంబులై న యగణ్యాంబులను కూన్య 

గృవాముల 'జేవతాగ్భవాములందు 

ష్లువాలను నిలుచుచు. గుడుపు బికు *నొనర్చి 

యొక*+చోటమరుగక యొల్ల మియును 

వలపును *నెడలి నిర్వంద్వత వాటించి 

మమత యవాంకృతి మాని నిత్య 

తృప్తాత్ముండును జనాధీనత్వర హతుండు 

నై గమ్యడిళ యొక్క డనంగ లేక 

మెల(గుచుండి పక్వఫలము గదొడిమ( బాయు 

పగిది గుణచయంబు6 వాసి యత 

యంబు నచలమును నిరామయంబును నగు 

పదము! 6 ఇందు శుద్దభావ మెనంగ 

అని చెప్పి, 

థికుకు( డి మ్మెయి 'నీడము( 

బత 2విడుచునట్లు మాయణివాసి య ఖేద్యం 

బకర *మనుతత్త్వంబును 

సాతాత్క్బృతి కూర్చి నిలుచు శాశ్వతపదవిన్. 

గడపం జాలి యుండు 
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. అమ్మవోను భావుండు నంసారసాగరంబు గడచుటయు కా దాశ్రీతులనుం 

812, 

814. 

20 

గువాలలోనిల్చుచు - ఆ; 2 యొనర్చి, మొనర్చి-అని పాఠములు శి. చోటుమరుగక, 

చోలనరుగక _ అని పాఠములు 4, నెడల - కొన్నివతులు, 5, డోడను _ అ ఈ, 

తొగిమె - ఇ ఖ. 6- నొందు - ఉ, ఊ ఓ, 

, నతిసుతవక్షములన్విదచి - ఆ, 2. విడిచినట్లు _- అ, ఈ, ఐ ఒక, విడుచుమూడ్కి- 

-వ, 8, బాచి - ఉ, ఐ, క, (4. మమృతత్త్యంబున_ఉ ఊం, ఓ. చ; మగుత తంబు 

న-వఐ 5. గూర్ను-ఏ ౬ 
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816, ఉ, కావున ఖీడుంజెంది (పియ!కారిత భూ దు+డు 2గెల్చునేని సం 

817, తే. 

భావితు. డైన యా తనికృపారసీమాని తదీయ నంగవి 

(చావితకల్మషుం డయి చిరోక్రమవృ త్తి శిత నూయి గొచ్చి నీర్ 

వావిరి గన్నయట్యలు శివం బగుత త్త్వ్యము గాంచు "నెమ్మెయిన్, 

అభిలజనులకు. బరమపదాభిలామ 

వృత్తి సామాన్య “యది యొండువెంట కూద 

జనములకు "నెట్లు వొరలిన సఫల గాదు 

2రాని థితుక సేవ శీనతృలతం గూర్చు. 

=: వరాళరయుని (వ టోతోధోర్యుబిలే వందు భీవ్యుండు ధర్భవానవం శొల్బుట $= 

సం, 18-158-1 (కుంభ) 

815. శే. వర్ణములి 'కెల్లి నిం ్ రియవ్యా ప్రిన్నిగ 

వాంబు వలయు “నియ్యది గన్నయంతం దృ_ప్టిం 

బొందు *యొం డాసపడ కున్న నొందు సాధు 

జనులు *వెదుకు ననామయీసత్సదంబు, 

819. ౫. పరమమైన యీధర్మంబు వట్టి పావ 

'యోను లగుకామినలు 'వై శ్యులును కూదు 

లును సుగతి గాంతు రనిన సజ్జనీతం బరగు 

(శావ్మాణులకు రాజులకును డ్రా నుగతి, 

816. 1.కాంయ్షను_ఎ క, ౨ గొల్బెనేని = ఆ, ఏ, ఒ, ఓ క, జ, వ, 8. మూయ, మూని 

. మాన_అని పాఠములు 4, క్రమకృత్తత _ అ. ఎ, వా, కౌన్ని[వతులు; [థమవృత్తిత 

జ్ఞ]. వష శమవృ త్తినన్ముగహించివిద్యా విదుగన్న , శినంబగు శో; (ఈపాఠమునయళతి 

1 అంగము) ర్, నూ తిద్రమ్వి - అ- ఈ; నయ్యిగొచ్చి - ఊఉ, ఊం ఎ, ఓ, క్క నూయి 
జ్.” (వచ్చి-ష; నూయిగొల్చి _ ఖచ). AR ' et) yy 

917, మ మడి - కొన్నివతులు, 2, పరమ _॥ శి, తర్దనత, తత్పరత, తత్త్యముల తత్ఫలతే 

త్, _ అని పాఠములు 

లకి 1. నెయ్యది - వెక్కుప్రతులు, 2, బౌంద్ - 'వెక్కువతులు, 8, యుందాన _ ఈ, జా? 
యందాన - లః శీ గోరననామయ _ ఆ,ఐ,టౌ,ఖ, 5, నత్పథంబు - కొన్నిిపతులు- 

810. 1. నుతులగు -అ ఈ. 
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820. వ అని చెప్పి వెండియు, 

దైనా 991. భోధ మతీణపాపునకు గల్లదు కీసద్లు 

రుండు సెప్పంగ 2సం కుతము లైన 

పనుల కాపంబులు వాసిన నిర్మల 

జ్షూనోదయం బగు దాన గర్వ 

ముదయింవ వచ్చిన నుడుపంగ వలయు గ 

ర్వంబున గురునమారాధనంబు 

వదలిన నాబోధవై భవ మెడలిన 

యంతటం బోక కీ డావవీాల్లు( 

అ. బరమజోధమునకు ఫల ముపశాంతిగా 

నెటీ(గి యెంతబోధ మెక్కు డయ్యె 

నంతకాంతుం డగుచు ననవరోతంబుకు 

గురుని. గొలిచి * చేలు పురుషు డొందు. 
బుతా నం 

822. సీ. రక్షించునది యుదరంబు శిశ్నము ధృతిః 

కాణి పాదములు దృళ్చాటవములు 

విను. డిందియంబుల మనమును మనమున 

బుద్ది నిమ్షైనం (బలోధవికచ 

వాదయన్థుడై ధూమ 2మెకలిన కిఖవో ఆె 

ఏవైన గు దేవుని. జూచు వెరవు గలుగు 

యుక్తుండు గా కేల యొవవు మహేశ్వరు 

గనుట కేయు క్ర్తాత్ముండు గనును కథ క్షి 

శే. నట్టికంగికి ఆ జూాలినయట్టిం డై న 

విశ్ళతి షోడశకంబును (బకృతిసప్త 

821. 1. నద్గరుండూ (చిచెప్పంగ డ్ర్రతము- ఉ ఊ వృ సద్గు(రు డుపదేశింపగ (శుతము-ల 

2. విశ్రుత, నుశ్రత _ అని పాఠములు, క, మేలు _ చెకువువతులు 

822 1. నద్చుద్ధి _ కొన్ని[వతులు, 2. మెగనిశ - శ తి, మెలగు - ఆ, గమనిక - ఈపాఠ 

మునమెల(గు - వెరవు అనుచోట-రకు యతి చెల్లింపబడినది. 4. యేకాంతుండు-ఆ' 

ఇ. జా; యేకాత్ముండు ఖ యు కాత్ముడగును నుభకి - అ ఈ 6 సుభక్తి- 

'వెక్కు,పతులు 6 జాలనియెట్రైదెన - వెక్కుుపతులు; జాలని యట్టిదేని -ఐవ 
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828. క, 

824. తే, 

825. క. 

826, క. 

827. వ, 

జా 828. 

భ్రీమదాం ధమవాభారతము 

కంబు మూల ప్రకృతి( జిత్తకలన నరయ 

విక్ళతియును |దికృతియు గాని విభుని. గాంచు. 

ఇది సొంఖాస్టనము గినిని 

మది కలవడం చేసికొనుచు మఅవక గురుని 

ర్మదుండై కొలువ(గ గేవల 

పదము నతనికరుణ"వెంపు [వకటము సేయున్, 

థికు భావంబు బొంది యీళత యూంది 

మెలయగు న్నర్లత త్రైగర్తికులకు( గలదు 

కూూదునకు భికుసంసర్గసులభథ మమల 

పదము వానికి భికుత( బర(గం జనదు, 

పరమజ్షూనుల కయొద్దను 

బరగిన నజ్జండును బోధభరితు( డగునిరం 

శర మేరు సమీ పస్థితి 

హిరణ్యరుచిం 2గాక మెసక మెన(గినీవగిదిన్. 

గురుకు ళూషామహీమం 

గరురాం జతుర్వర్గ హితముగా నిమ్మాడ్కిం 

బరివర్ణి తంబు సేసెం 

బరాళరమునీశ్వ రుండు పౌరవముఖ్యా. 

అని సకలధర్న్ళోప 'దేళధుర్యుం డై న ఖీష్ముండు పళాళరమునివర్యు వాక్య 

సంచయంబు. 'సెప్పినం బరితుష్టుం డయి వరమవినయంబునం జాండచా గజం 

డక్కురుకులా| గగణ్యుతో నరులు సురలకు వంద్యు లగువారును గల రని 
విందు చారల వర్తనం శెట్టి 'దెజీంగింపు మనిన నతం డతని కిట్లనియె, 

. ఇట్లు మాతలి యమశేందుని నడిగిన 

ధర్మార్థకామముల్ ధర్మ చరిత 

+ యందుంబరంగిన, యొద్దంబర (గిన - అనిపాఠములు. శి, 

, భంగిన్ - కొన్ని|పతులు, 

. ముఖ్య; వృత్తి = అనిపారములు. 



"అ. 

ఆనుశాననికవర్వుము -_తృతీయాక్వానము 

వర్తనం "జెల్లించువారు బామాకులు 

గోరలాం దగు రూపగుగాసమృద్ది 

గలిగియు వర్షితకాము లయెకడుబారు 

విద్యాధ నై శ్వర్యవిషయేగర్య 

విరహితు లగువారు విజిలేందియులు నిజ 

చారతృప్తులు6 దపోధనము గాఢ 

తత్పరత గూర్చు ఘనులు సత్యవతులును 

బరమశాచులు బహుకొర్య పరత లేని 

గూఢధరక్ములు సన్నా న్రిసకోవిదులును 

దనకు నభివంద్యు లగుట యతండు సెప్పె. 
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829. వ. అనినవిని ధర్మతనయుండు తటాకనిర్భాారూవం బగు ధర్మంబు విశేమంబు 

విన వలతుం "జెప్పవే యనుటయు ననిమివనరీనందనుం డాదరభరితుండై , 

880. సీ 

= భీముడు భర్భావానతం దొఖాతనిర్యాణ ఖలబీకోవంబు 'సెవ్టుటు := 

నం. 18.99_1 

చేవ తిర్యజ్నురస్థావరా[శయము త 
ఖై 

టాకంబు విను మట్టు గాక యందు 

గోకులంబులు నీకు గొని !*ీదానికర్తకు 

లము 'నెల్ర6 బుణల్టలోకమున కనుచు 

నీలోకమున (క్రీయు 'నెక్కుడు కీ ర్మియు 

నతనికిం "జేయు నర్షాగమమున 

సీతున వేనవిం జెజువులో నీ రున్న 

నగ్నికివోే | తాదిమయజ "వాజి 
రా 

ఆ, చేయఫలము లోభి నాయన కగు. గట్ట 

చగినతరువు లిడిన సుగతి గలుగు 

నివానుఖంబు( లొందు వివాగాది బవుభూత 

వాససౌఖ్య మత(డు సేసెం గాన 

వ వర్ -ఉ 
గ 

B80. 1. దాన్మికంతకులము _ సలి తాదిక - ఆ, ఊఈ, అ, ఓ చ 
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98! క. నలిలాకయములు చేసిన 

నలఘుపియ "మందు బితృచయము లూర్జ్వగతుల్ 

గలుగును దానం దమ కను 

తలపున నది గోరుచుండు ధర్మతనూజా, 

882. కే. ఛాయ నతిథివర్గంబు బుమ్పముల నురగ 

అంబు! బండుల( బితృనివవాంబు: [ప్రమద 

మందం "జేయు వృతంబు ల టగుట వృత 
౧ 

రోవణ క్రియ మేటి ధర్మువు కుమార, 

889, క, అనిన విని [పీతుడై య 

జైనవిభుండు గృవాస్థ్రధర్ము సాకొల్యజ్ఞా 

ననిరూఢి నాదుచి తం 

బున నొలయింపు భవదీయ పుణ్య ఫణితులన్. 

884. ౪. అనవుడుం దాత యలరి య 

మ్మనుమనితో నిట్టు లనియె మహియును విష్ణుం 

డును జేసిన సంవాదము 

విను మది నీ కోర్కిం దీర్ను వికుతకీ ర్రీ. 

886, జే. నన్ను నీ వడిగినయట్లు విన్ను డర్లి 

బుజ్జవంబులు మున్నుగ భూమిడేవి 

నడిగె దానికి. (థియ మంది యమ్మవోను 

భావ యిట్లని'చెచ్పి దర్భావ మలర, 

తిక. క. లేవా వుతవవాపరిచ 

ర్యావిధి యొనేరించి బలిసమాచరరాము భ 

తక! 1. మొందు -అ ఈ; బంధు _ ఊఉ, జా 

892. 1. బంధ్లను _ కొన్నివతులు 

85, 1 వలికే_ ఊఉ. ఊ. 
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కార వేకంబునC కేయయగ 

రై వతసంఘంబు ీసమ్మదంబునం చేలున్. 

887. "శే, అన్నమున దుగ్గమునం బండ్లనై న మూల 

కోటినై నను 'దనుపారు నీటనై న 

నిత్యమును "జేయునది పితృక్ళృతర్ణి మోపి 

వై క్వ దేవ మవశళ్యనిర్వావ్యా మను, 

888, క, ఆచేంత పిదప దానం 

చాచరణీయంబు కక్కి కనుగుణముగ భి 

జాచర్య సేయు విపుల 

వేచి యిడంగ వలయు *నెవుడు వేగము థితల్, 

889. "శే. అప్పటికి చారు లేకున్న *నగ మగ్ని 

ముఖమునం దై న నిడునది 2సఖుల బంధు 

జనుల నతిథుల గురుల భోజనవిధాన 

తృవ్పులుగం "జేసి బలివిధిం దీర్పవలయు. 

840. వ బలు ల.1ళయ పకారం బులు వానియందు ధర్మాధక్మావధి వనరయోజనాది 

విషయం జైన (శౌతలలి యేను మున్ను ని్ణేశించిన యది యిప్పుడు చెప్పిన 

యది పళుపకిచండాల (పభృతిగోచరం బగు స్మార్తబలి యని నిశేశించి 

చెండియు, 

841. ఆ. విను గృవాస్థధర్మ*విధ మిది యీళభంగి 

నడపి పిదప భోజనంబు సేయ 

వలయు విపు డట్టివాః డొందు నివాపర 

సౌఖ్యసంపదల. (బక్నన్తచరిత 

86. 1. నసమ్మురంయబున - ఆ, 

887. 1. దనివార _ అ. ఈ; దనుపార - ఒ, ఇ, 

888. 1. నపుడు - కొన్న్నివతులు, 

089. 1. నన్నమగ్ని - న, కొన్నిపళులు, 2. యఖిల- ఓ, 8, జనులు-టౌ చా వీ. ష;జనుల- 
'వెక్కు[పతులు. 

840. 1.బహు-ఎక 

841. 1, విదీయిరి _ కొన్నిిపతులు, 
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842. 

848, 

844. 

845. 

B46. 

శ్రీమదాం(ధమతోభారతము 

. అని చెపిన గృమండు నె ఎవం గట్టు 
మ్మన మలర గృహాన్థవిధినమాచరణము ని 

ద్ద నడవ గర్భ కద్దా 

ఘన నీవును "నట్లనడపు గార్డ స్థ్యంబున్. 

, అది దురితనిరానము న 

భుర్రదఓీయానందంబు! జేయు బుణ్యయశన్సం 

వద నిచ్చు నూర్ణ లోక 

(పదనుగు "దాని గొనియాండు భరతీవ రేణ్యా. 

, అని యిట్లు భీష్ముండు భీమాగజునకు గృవాస్థ ధర్మ ప్రకారం 'ెంకింగించె 

"నని చెప్పుటయు. నప్పొరవకులోత్తముల సంపళ్ళో త్తరంబులు మణీ 
యె ్తెఅంగునం జెళ్లెం "జెప్పే యనుటయు, 

అపగత కానుకోవవ్భాదీయాఎతర భి లనికల్య నిర్ణపా 

జవ మహిత్మవతైక కీవరనంగ ధురాధికలౌల్య చందమ 

_స్త్రపనమయాతు 'కౌన్తుభనితాంతరుచిన్ఫురితాస్థదామదీ 

వ్రిపటలచారువత మునిధీస్సుటభావిత 'దేవసేవితా, 

. సక్తాధిష్టాన కృతళు 
భత్వ(పకటాభిధాన భక్తాధీనా 
శ త్తం పదార్డరూపా 

ఎ! (a 

క్వో త్రషసదనదీప ధూతర్రై త్యాటోవా 

842. 

B48 

844. 

945 

B48, 

. నడ వునెమ్మిగార్డ డి, 

. యాకరమంద(శేయు _ ఆ, ఈ; యానయనంబు(జేయే _ ఊ. ఊ, ఏ, శో, వృ 

యానందములుచేయు - ఐ, ఖ 2 కొనియాడుదాని _ ఎ క, లివవరా - ఎ. 

* నని జనమేజయనకు వైళంపాయనుండు చెప్పిన నప్పొరవ - వీ, శ, వ, లై. యని 
యడుగుటయు _ వెక్కుువతులు. 

, యాంతక్ _ గల నిర్భరార్గవా, నిర్భరా జ్యతా-అనిపారములు, కల్యనీర్భరా-ఆ. వీ. 
వష, లె. విధి -ష, వర_-ఎ, 4 నంగమరాజఖిత-ఆ, ఈ; నంగదురాధికో _ బి 

నంగమరాధిక-ఇ ఊఉ, వీ శవ, 

1 తత్వపదార్థనిరూపా _ ఆ ఇ. ఎ, ఐ, వ, ల తత్ర్యావనదీన - ఎ, ఓ, 
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84 మాలిని జగదవనవినోదా 1సత్యజాతపమో గా 

నగుణాివిగుణభంగి నంయీమారామీసంగి 

విగతవికృతమూ క్షీ విశ్వకళూత|పవ ర్రీ 

నసుగమీిగవానభూమా సోమీపింఛాథి రామా, 

గద్యూము :- ఇది | శ్రీమదుథయకవిమి క్ర) కొమ్మనామాత్యపు త్త) బుధారాధనవిరాతి 
తిక్కనసోమంూాకి[పంీతంచై న _ (శ్రీమవోభారతంబున  చానుశాసనిక 

పర్వంబునందు. దృశీయా శ్వాసము 

047 1.నిత్య- అ. ఏ.గ,ష, 2. విమల - చ, 8 మారాధ -చ 4, థంగీ-ఏ, ఐ. బొ 

ఖగ 5 రూప - ఇ, లోక -శ.ష స, 0, నిగమ - ఆ; గమన- ఓ, 7, బంధా 

నిరామా_చే. 8. దామా; - జ; ధామా _ ఓ 

10 



lL. క. (థ్రీ) పరమ ఓమహిమ నిళ్ళల 

శాపాదన "కీళికౌతుకాతిశయ మనో 

వ్యాపార నిరూధస్తు 

త్యాపాంగ విలాసీలలిత వారీవారనాథా , 

- డూవబివనై వోర్యంచుల భంబికోనము భీష్బుణు దర్భ జనత చెన్చుటీ ;- 

సం. 18-155-1 (కుంభ) 

9. వ దేవా వై శంపాయనుండు జిన మేబయున కి ట్లనియె. 

8. శే, అట్లు గృహ మేధిధర్శశశ్వ్వావగమము 

దనకు గలుగంగం 'బేసినతాత కెటి6గి 

మనుమ( డూర్జి తభ క్రి యు వినయ గౌర 
వంబు సమధికశావై భవంబు. బొంద, 

4. వ, మహాత్మా నసుమనోధూపదీస నె వేవ్యంబు లు త్తమంబు లఅగుపూబాసాధనంబు 

లని వానిం గొని దేవకలం లూవింతుకు తద్విశేషం 'బెజింగింపవే యని యడు 

గుటయు నతం డాదశగరిరు3 డయి దీ ఢుకుండు బలిదాన వేం దునకు బలీ 

మనువునకు మనువు శీసువస్టం డనుతపోధమనకు నువర్డుండు నారదునరుం 

"జెప్పి రష్పరమమునశి నాకుం "బె వె న ల్తెణింగు సేప్పెద నాకర్టింపు మని 

పలికి యప్పుడమిజేని కిట్లనియె, 

1, 1 మహిళ - కొన్నిపతులు, 2 లనిత - కొన్నిపతులు 

తీ] నసుపర్డుంతన - కొన్నిపరులు 



జా 

శ్రీమదాం(ధమహాధారతము 

ఓషధు లమృత మయ్యూ _త్రమవస్తునం 

తతిలోనం లుషమ్పవంతములు మేలు 

పుష్బముల్ గొని నురపూజ లోనర్చిన 

మానవులకు మంచిమనను గలుగు 

నట్లు గావున నునునో భిధానము పుష్న 

ముల క య్య దర్దివ్యపూజ లిచ్చు 

నరులకోర్కు.లు సుమనస్క తం దీర్చుట 

నమరులు సుమనన్కు. లనంగ6 జనిరి 

కంపురూపఫు* చెలువుం గలిగి యకంటక 

భూరువోదులందు( బుట్టినట్లి 

పుష్పముల. దియంబు6 బొంది శైకొండు ని 

ర్జరులు పూజనముల( గురువశేణ్య. 

నలినంబులు *జాజులునుం 

దులసీదళములు. [బభూతతోషము గీర్వా 

ణులకుం జేయును యజా 

దులకు జళోద్భవము లెల్ల |దుష్టి యొనర్చున్. 

అరుణంబులును సకంటక 

తరుభవములు( గటుకగంధధామములు నొన 

రురు శా[త వాథిచారిక 

కరణమున నిధర్వమూం|తికత( గుసుమంబుల్, 

భూతరతోగణములకు భూపవర్య 

తీవ్తగంధపుమ్చుంలులు త్తి "జేయు 

నలుపు చెలుపుం గలిగి వరిమళనుకాంతి 

భరితములు నగుపువ్వులు నరుల మెచ్చు. 

విను చేవాలయమునః+ బితృ 

చనమున( బుట్టుకుసుమములు వలరు వివావాం 

శాదులు - కొన్ని |వతులు 

నలవదీపువలచి పరిమళ - ఆ. ఇ. న, నూ. కొన్ని (వతులు 



10. 

HH. 

18. 

14. 

16, 

అనుశాననీకవర్వము_దతుర్థాక్వానము 

బునకును శాంతికపౌస్టిక 

వనిళాజనరంజనాదిన్నర్తనములకున్ , 

. కుసుమములగంధమున రేవకోటి వాని 

రర్భంబున యతులు దదువభోగ 

మున భుజంగ పతాన మీమూ (డుదెట గు 

లను సునుష్యులు (పాయ మందు టనఘ కొలుగు. 

. దేవత 6ర్చ్హీకుసనుమపూ 

జావిధి. | బియమంది యపుడ జనుల! యెడల సం 

భావించి వారికోర్కులు 

గావింతుళు సఫలము. ల గం గౌెరవనాథా, 

= సల్ల కీజాశనిర్యాస మెల్ల చేవ 

తలకు మే లింతకంు గుగ్గిలము లన్న 

1యగలు గంధర్వ్యయవోరగాదులకు( లి 

యంబు ధూపదానమునెడ నధిపవర్వ. 
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ధూవదానంబులయందు నధికతరంబు కర్పూరధూపం లని చెప్పి మజియును 

సమధురము గటువును దీ 

తము నగుగంధములధూపకలన వరుస వా 

ద్యములు నురయతుర క్ష 

సృ[ుతులకును ద|త్పకారజాతులకు నృపా, 

, తగినయట్టి ధూవము 'జేవశతలకు నిచ్చి 

పరమపుష్టీయు నాయువు( బడయుః గర్ర 

యక్షగంధర్వపన్న గరాతుసులును 

ధూవనున మెచ్చి కోర్కు- లిత్తురు 1క3మార. 

మలయజను నగలు మణియుం 

గలుగు సురభివస్తువులు నికామ[పియదం 

నుడగనేంధా - శ, ష, కొన్ని|పరులు, 

యగరుగంధర్య రష, కొన్నివరులు. 

నృషాల - కొన్ని|పరులు, 



200 భ్రీమదాం[(ధమహాభారతము 

బులు 'వె వోరికధూవంబులయెడ 

మానవులచి తములకు నరేందా ఎ 

17. ఆ. రైవో్రార్చ లవుడు కీతామనభూతర 

తోముఖంబులై న కుత్సితంపు 

జాతు లెల్ల దీపసన్నిధి నడంగు న 
ట్లగుట దీపదాన మధిక ఫలము, 

18. క, ఆలోకదాన మన థూ 

పొల పరగు దీప మీగి భావము సద్దే 

ర్మాలోక న శీలం బగు 

నాలెన్స యొనర్చినట్టియతనికి నధిపా. 

19. శే ఘృతము సాలమి వర్తి నికృష్ట్రయగుట 

దగ నమర్చించి "పంచుట ధరణినాథ 

కానియవి దీపదానవిధానమునః (బ 

కాళవస్తును దృఢదీ_ికముగ వలయు 

20, వ, అని వెండియు 

21. క, ఒరు లిచ్చిన దీపం బప 

వారించి తత్చాతకమున నంధుం డగు భూ 

వర రథాష్ట్రపభగుడిచె 

గిరి డివం విడి విభూతికిం వాత మగున్, 

౨9. శే. ఆలనేయి ముఖ్యము మహిషోది మేష 

జనితఘృతములు( దైలంలు మనుజనాథ 

మధ్యమము అగు మేదోస్టిమాంనరనము 

లగయ నింద్యముల్ దీవసమర్పణమున. 

18. 1 వాహ్యాళిక _ జ 

17 1. కార్చనవుడుడాకినీభూత _ ష; కార్చనవుడుధాకినీభూర_-న (1) £, దానవ _ కొన్ని 
[పతులు 

వి] 1 నధగుడివెకోపలగిరి _ ఈ షన 



29, 

2h, 

బర, 

26, 

27. 

28, 

29. 

80, 

క 

క 

ఆనుకాననికవర్వము - చతుర్ధాక్వానము 

జో్టతి స్సాళోక్యకులో 

ద్ల్యోతనమహిత (వకాశయోగంబులు పు 

తా?) శెచ్చు దీపదానము 

దాత కొసంగు నమరపూజితీ నుఖత్వంబున్ 

జేవతలకు నగపుసం 
భావన నువపవార మిచ్చి పదపడి కుడువం 

గా వలయు నట్టు సేయని 

థీవిరహితుం డసుర యగుట చెల్లం బధిపా, 

కావున. 

తనయింట: గలుగునన్న ము 

మును చేవతలకు నివేద్యముగ( చేసి (ప్రణా 

మనియమసహితసమర్పణ ' 

మున గృతకృత్యుండుగ వలయు బురుషుం డఉనభూ, 

వూజకండు శ_క్రింంపన్నుం డయి యొనర్చిన. 

తిలపిషము దధిదుగం 
(కా! ౬ 

బులు మజీయును ధూపములును బుణ్యపరిమళం 

ములు నగుపచార్భ ములు విబు 

రులకుం (వయ మొఫగు లలివిధుల6 గురుముఖ్యా, 

ఉవవోర*సమర్చకు£డగు 
నుపురుషు గృవాదై వతములు శుభముల గూర్చుళా 

నృపవర తత్క.ర్మరహితు 
గృపలేక నితాంతవిఫలకృత్యుం "జీయుస్. 

ర కమాంపసహితభ_క్రపిండముల ను 

ల్ల సితలోహిళా_క్తలాజములను 

సురను బలి యొనర్చ నురగయళూ సుర 

(పముఖభూతములు కుథందటు లొసంగు, 
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లలి, ఉచిత్వంబునన్ - శ, వ 'వెక్కు(పతులు 

మర్పకుడగు - కొన్నివతులు 



240 శ్రీమదాం[ధమహాలారతము 

Bl 5. సౌమ్యాసౌమ్య బలులు విను 

సౌమ్యాసౌమ్య ప్రకార జనకృత్యం బుల్ 

సామ్యనృపో త్తమ యయ్యె 

కామ్యుము. ద_త్తత్పపూజ్యకరణిం "జీేయున్. 

82. క. అ(గ్మ్పదాయి వర్ణన 

మ్మగుండు బలయుతుండు లుద్దిమంతుడు లోకా 

ను[గవాప్మాతము శా|త్రవ 
నిగవాక క్తుండు. ద_త్వ్వనీష్టుండు నగున్ 

88. వ, అనిన విని యజాతళతుండు గంగావుత్తు)తో నుమనోధూపదీపబల్మి పదా 
నంబులఫలవిశేషంబు లింకను విన వలతుం ఇెప్పనే యనుటయు నవ్పురుష 
వరుం జాకురువంళవరున కిట్లను నవాుము వృత్తాంతంబున నది విస్పష్టం బగు 

వినుము చెప్పెద, 

=: భీష్మ (డు ధర్యజునత శముషుళి భూవదీవదానబోోవుంఖి చౌవ్నుడు మ 

సం, 18.1681 (కుంభ) 

84. సీ. నహుషుండు భూపాలనము సేయుచుండి రా 

అసమించుకయు లేక నత్త్వనిష్షం 

బుమ్చ్బంబులను ధూపముల దీవముల నివే 

ద్యంబుల నమరుల కర్న లిచ్చు! 

వితృసంతతికి దీనం నీకి యొనర్చు రా 

శసయతభూతభుజంగమాది 

తక్పణంబులు నర్ద్యతానిగూఢములుగా 

నివి గొని యొనరించు నిట్లు నిత్య 

శే. నిరతి( జెల్లించి తతృలవరిణాతి (వ 

దీ _వ్రతేజోవిశేషనం పా పదవ 

రాజ్య సురమునిగణపూజ్టిభావే 

మహిమ. లొందియు దీని. దో మఅవం డధిప 

ఓక్. క, సురల: బిళ్ళ దేవతల: ద్ 

త్పరతను ము న్నెట్టులట్ల పన్నుగ సమ్య 

84. 1. వినులీతి _ కొన్నివతులు 



86 

87 

88, 

809, 

40, 

41. 

ఆనుకాననికపర్వము-చళలఠతుర్ధాక్వానము 241] 
థ్ 

కృరతృన్నలం గాం "జేయుం 

బరను కుసుమ ధూవగీన బలిరానములన్, 

దానం జేసి తదీయమవోినుకావ 

మంతకంతకు నగ్గల మగుట కతన! 

దగియె ముని'వరవావానత్వంబు నమ్మ 

వోద్యుతికి వేయు నేల *యవద్యరహిత, 

విను 'మనుశేం[రుల కెవ్వరి 

కిని లేని ఏశేమ మతనికిం గలుగుట గ 

ర్వనిరూఢి నొంది దుర్వ 

రనపరు(డై యాతః డజగరత్వము( లొంధడెన్. 

అట్టి యెడం లూర్వంబునం. జేసిన పుష్వాదిడాన పు ణ్యవిశేషంబుల మవోనుభా 

వంబు వలన నవ్వసుమలీశ్వరు శపించిన మునీశ్వరుండు సదయుండయి కాప 

మోవంబు నిర్టేశించె దతృల విశేవంబునన యేవ దోవ నిరనననివుయిండ 

వగు నీ వప్పుణ్యానుష్రైానంబున కొదవి తని చెప్పి వెండియు. 

' పాండవా [గజ నవుషుండు (దైవ్మాగభకు 

నాశ్మీగృవామున కరిగినయట్ల యరిగా 

నట్టిసెంపును జనవిభుం డవ్విశిష్ట 

దానఫలమున( జూవె పౌందంగ(&ి బడనె. 

ఆని పలికి ఫీష్ము( డిట్లను 

విను మెందును దిపదానవిధి మే లనిళం 

బును జేయ నూరగ్జ్వలోకం 

దును గ_ర్తకుం బరమధివ్యబోధము నిచ్చున్. 

ఎన్ని "నిమిషములు రైవత 
సన్నిధి వెలుగంగం "జేయు జనుండు (వదీపం 

80, 

BT, 

B9, 

4. 

al 

a బా he బా 

వాహ రోల్లనత్వంబు _ ఉ, ఐ, ఖ. త, యనంధ్యచరిత - ఐ, ఓ, ఓ,టౌ. కొన్నవతులు 

మమరేందుల _ పెక్కు[పరులు 

వురమున - ఊ, చ ఓ, గణగాంచె-వీ క షన 
నిమిషములు _ వీ, వా (1965) శ ష్మ నిముషములు - పెక్కు[వరులు 



వలి ధ్రీమదాంధ్రమవహాభారతము 

బన్ని సురవత్సరములు ను 

భోన్నతి సన్నుతుల నాతం డొప్పు దివమునన్. 

42, క. అనిన విని ధర్ముజుండు ళం 

తను తనయునితో డ వివధనము నపవారిం 

చిన యూత: చేగతి జను 

ననుటయు నత. డిట్టు లనియె నన్న ర పతికిన్ . 

49. క. దురితము లనేకములు గల 

వరయ(గ లోకమున వానియన్నిటికం'ున్ 

ధరణినురధనము పాపపు. 

'చెరువునం గొను టధిక మండు ధిరవిచా రా, 

శక. క. భూసురధనాపవారణము 

చేసిన గులనాశమగుట సిద్దము దానం 

కేసి యగును జండాల 

త్వాసంగము నపరథవము నందు నశేం|[దా, 

45. వ. ఒక్కాయితివోనంబు "సెవ్పెద నాకర్టి ంపుము. 

ఉర, ఆ. ద త్తిబంధు( డన(గ( గల డొక్కనరవతి 

యత(డు మాలవాని నధికరుఃఖ 

ఖాగి€ గాంచె గాలి బటచువి ప కేత 

తలము రేణువునకు( “దల(గి చనంగ. 

47. క, కని యీధూళికి. గడు రో 

సినకారణ మేమి యనుండు. "జెప్పె నతని కి 

ట్లని యమ్మాల (డు దొలుీబా 

మున నే నొక విపుకొడుక మునులు నుత్సింపన్, 

40. ఆ. వరమనిష్థతోడ (బవ్మాచర్య వత 

మాచరింతు భికితాన్న మొక్క 

44. ఓ త్వ్యానంగతియవర _ వీ. శ, ఇ 
46. 1. దొలగి - అ. ఈ, ఊఉ. ఈ. ఐ. 

47. 1. వెరచినకారణమేమి - ఏ, ౨, భవమున _ వీ. 



49, 

ల్0, 

ర్ 1, 

ర్2, 

568. 

64. 

అనుకాననికవర్వము _-చతుర్ధాక్వ్యానము 

నాడు వేడ్క బుణ్యనదితీరమున భుజిం 

పంగ6 దలంచి చనంగ( బాప మడరి. 

ధరణీ దేవ చేత్రము 

పరాగపటలంబు బవాుుళపవనంబుగతిం 

బరగి నరనాథ నా దగు 

కరంబు నన్నమున బై గడుసాం[దముగన్ , 

ఆధూళితోడం గుడిచిన 

నీదుర్ణ న్మంబు వచ్చె నిది యెజింగెడు సం 

వేదనము పూర్వపుణ్యఫ 

లోదయమున! గలిగె నిన్న నొకకల గంటిన్. 

దానిం 'జెప్పెద నవధరింపుము, 

ఒక విపవరుండు నను గని 

యకటకటా యనుచు నిలిచి యడలకు మీదుః 

ఖకలాప మెల్ల వాయును 

సకలంబును త|త్రబంధునంవాదమునస్ , 

అనియె నని చెప్పి వీడ్కొని 

చని మృతు(డై తొంటి బహుళ సత్కర్మంబుల్ 

దను ను త్తమపదమునకుం 

గొనిపోయిన నిత్యసౌఖ్యకుండై యుండెన్. 
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అనిన విని యజాతళ| తుండు గంగాపుత్తు)తో నాకలోకం చేక[పకారమనో 
వోరియె యుండునో బవుపకారపమోది మొ వెలుంగునో యెజింగింపవే 

యనుటయు నతండు పుణ్యాకర్భంబు ల నేకవిధంబులు గావే కావునం దత్త 

దనురూపా నేకస్థానం లై నాకంబు నిళ్ళోశంబును నస్తోశకసుఖకరంబును (నె 

కరం జొవ్పుచుండు గెతమశత డ్రతుసంవాదం బను నితిహానంబు విను మది 

భవదీయ (సళ్నంబునకు. [ఛాదేశవిశదీకరణం బగు నుత్తరం జై యుండెడు 

గాొతముం డనుమువోద్విజుండు వనంబునం దపంబు చెయుచుండి శుండాల 

శిశువుం దల్లి శేనిదాని నొక్కడం గని కారుణ్యంబు వొడమి పుత్తు9నిం లోల 

బెనిచె నయ్యేనికకొదను కాల క్రమంబున మేటి యేనుం గయి మెలంగుచుండె 
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55. 

56. 

57. 

ర్, 

59. 

60. 

61, 

ధ్రీమదాంగగ్రమహాలారతము 

నక్కాలంబున భూపాలనంబు సేయుధృతరాక్ట్రుం డను రాజునోకారంబు 

దాల్చి నాకపతి య'య్యొడకు వచ్చి యవ్వారణపతిం బెట్టి తనకుం గొని 

పోవువాండై దీని నా కిమ్మని యమ్మునిపతి నడుగుటయు నతండు. 

లే. ఇధ్మములు దెచ్చి యిచ్చు నేనిచట లేని 

నమయమునం౭ గాంచు నీపర్ణ శాల మర్త్య 

బుద్దియుత మిది యీదంతి( బుత్తుంంబో లె 

'అెనిచినాండ నీ కీ. జాల మనుజనాథ. 

_: కం(దుశటు “ చుతంగమవోమునితోన్దా సో నంవాదోము :- 

నం, 18_1569.11 (కుంధ) 

అనుటయు నాక్ళ! కిమజనవిభుండు. 

చ. మునులకు నేకు గేటికి నమూల్యపుగోవుల( బుచ్చికొమ్ము వే 

యనభు పసిండి నీవలసినంతయు నిచ్చెద నన్న “౫ శవం 
బున నిది తల్లి లేకునికి బుట్టిన యక్కటికంబు వెంపునం 

'బెనుచుట6 చేసి దీనివపయి. (బేమము నామది( గల్లు భూవరా, 

క. కావున నొల్లను బదివే 

ల్లోవుల నిచ్చినను నిమ్మ_కోటి యొనంగినం 

బోవయ్య యేను మొట యిడం 

గా వావిరిం గొనంగం రగునె కరివతి నీకున్. 

క, అని మునిపతి వలీకిన న 

జ్జనపతి వావానము గాంగ సామజముం ౫. 

కొనం దగద రాజునకు ని 

ట్లన( దగునే నీకు విడువు వా్తీ( (బియమునన్- 

వ. అని రాజసంబు దోంవం బలుకుటయు నప్పరమద్విజుండు పుయిలోట దక్కి. 

యిట్లనియె, 

శే, పుణ్య1కర్ములు హర్ష ౦బు6 బొంద గనుట 

పాపకర్ములు శోకా_ర్రిపాలు వడుట 

61. 1. కర్మముల్ - ఇ. ఎ, ఒ. ఓ. జౌ, 



శిబి 

88, 

605, 

68. 

వు 

ఆనుశాననికవర్యము_చతుర్గాశ్యానము 
ఛి 

యచట గల్లు నజ్జమునభ "కేంగుదెమ్ము 

దంతి నచ్చట నిచ్చెన ధరణినాథ,. 

అనుటయు నతండు. 

వినుము న్నాస్తికు లగు జనుళు( వాపాత్మకు 

లును గాక యేను వత్తునే మునీం|డ 

యచటికి నన్న నయ్యము(డు పుణ్యు(డు తదీ 

యాదరం బొప్పదే యనియె విపు 

డమ్మాట కవ్విభుం డప్పు (బోచునతండు. 

దల్లికి దండి కత్యంతభ _కి 

గలవాడు నమ్మేలు గను నందు రానొల్ల 

నని పల్కె6 బల్కిన న్యత్తపస్వి 

రము మందాకినికి( ద_శటమ్ముపొంత 

హాస్పి విడిచెద ననుమాట యాడ నాత( 

డతిథి శిష్టాన్న భోజులు న్మపతిగ 

హులును గం (డది సరకు సేయుదునే *యచటు, 

*అనినను నుని మేరువనం 

బున నీ థొప్పింతు గజముం బోద మనుడు న 
జ్ఞననాథవ రేణ్యం ణా 

తని మోమున జూడ్కి- నిగుడ దరహోనముతోన్, 

మృదువులు సతోర్టవేతులు 

సదయులు భూతహితులందు.6 జను జనములు నా 

కది యేల వేడ్క నిదెవ 
చ్చద నొండొక మంచిచోటు సెప్పు మనవుడున్. 

సారదమునినాయకుని వి 

హోరస్థల మైన వనమునం డిచ్చెద నీ 

వారణము నచటు కిన్నర 

ధీరమ్యం బప్సరోమతిపియ మనఘా. 

68, 

84, 

డవ్వబోచు _ఉఊ. 9. నేను - ఎ క, 

ఆనవినిముని _ కొస్ని|వతులు, 
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68. 

G9. 

70. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

అనిన గెతముపయ్క విని గీతనృత్యాాది 

చతురులై. 'దేవతానన్మునీం ద 

వార్ష ంబు గావించునట్టివా రచ్చటి 

కోరుగుదు శేనొల్ల నచ్చ టనియె 

నరపతి యు_త్రరకురుభూము అనిమివ, 

కమనీయములు నర్వకామ్యువర్షి 

యగు నందు వాసవుః డట వచ్చి కరి నోప్ప 

గొను మని పలికి నమ్మునివరుండు 

గామహింసారహితులకు( గాక నాకు( 

దరమె త|త్పదేకం బని దర్పఫణితి 

నాడ? బతి దాని కాభూసురా[గగణ్య( 

డిందుగ్భవామున నిత్తు ర మ్మ్భము ననుడు, 

చానేరతులు నతములా 

చాన విముఖు అందు. జోవుశరముజనులు నా 

కానెలవు నెలవు లే దని 

మానవపతి పలుక ముని సమధురవచను(డై, 

అన్నరనాథుతోడ. 

రవిపాల నిచ్చెద రము కుంజరము( జే 

కొనుటకు ననిన నజ్జ నవిభుండు 

నుతతపస్స్వాధ్యాయరతులకు శగంతవ్య 

మచ్చోటు నాకేల యనుడు వరుణు 

పురం గుంభఖి6 కొను పొద మన్న ముని6( జూచి 

యగ్నిహో తము నిఫ్టీ యజనములును 

గలవా రరుగుదురు 7౫క యన్నెల వొల్ల 

నని యాడ భూవతి యతని కాత. 

73. 

"70. 

వరులు _ ఆ. ఇ ఏ, ఒ. 

గ ర్రవ్యమచ్చోటు _ పెకుు (పతులు, 



ఆనుకాసనికపర్వము-చతుర్థాశ్వానము 

శే, డిందుకడ మర్యకోటికి నిష్ట మచట 
గౌరు నీ కిత్తు నని చెప్పె 2ళూరయాకజి 
కి-పేద్రిశతవర్ష పురుషులు వోదు రందు 
దాని నేం గోర నని పఠ్కె ధరణివిభుండు. 

71. వ. పలికిన నప్పరమతపోధమండు. 

79. క. రదిం గొను మచ్చోటను వే 
పొద (పౌజాపత్యలో కమున కనవుడు నా 

కది యేల యశ మేధుల 

పద మనియెం బతి తపస్విపతి యాతనితోన్, 

78. శ. అపగతమోవాళోక మగునట్టికి గోగణలోక మిత్తుమ 

ద్దిపవరు నందు నీ కనిన డీర్భ “నిషేవులు గో (పదానవు 

ణ్యావరులు (బవ్మైచర్యనియమాఢ్య్యులు నచ్చటి కీయగువారు దా 

నిపషయిం [బియంబు నాదు మది నెకొ-న దక్కడ కేల వచ్చెదన్. 

"14. Fa అని ధృతరాష్ట్ర" డాడిన ముని శీతోష్ట్య 
సుఖదు॥ఖమిత్తారిముఖములై న 

బహువిధద్వంద్వముల్ పరిఃగవు (బవ్మాలో 

కమున నయ్యెడ సామజము వారింతు 

గానీ ర మ్మనుడు నమ్మానవపతి యసం 

గులు గృతాతుులు [వతాచలితమతులు 

నధ్యాత్మనిరతులు నందు బోదురు గాక 

యచ్చటు గాన శక్యం నాకు 

శే, నవనిసురవర్య యన రాజు నతడు నూచి 

మునిమవా తరు డే నిన్ను ననిమషేం|దు6 
గా నెజింగితి నెల్లలోకముల దిరుగు 

చెచట నైనం బొందదు గదా యెగ్గు నిన్ను. 

75. చ, అనవుడు | మొక్కి యిం[దుడు మవోత్మ మతంగజ హేతువాదవ 

ర్తను నను బంపు నీవనుపు దక్కొని చెనెద నన్న6 బుత్తు9ం డీ 
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కా. 

2. నూరియాజి - శ. ష. న కొన్నిపతులు శి, వేదశతవర్షపురుషులు _ కొన్ని[వతులు; 

వేదవరకాంత పురుషులు _ కొని | వతులు. 

78. J. నిషేవ్యులు _శ.ష. చెక్కు[పతులు , 

74. మ, యచ్చట రాను శక్యందె నాకు - శ. మ. చెక్కు__తులు. 
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T6. 

77. 

78, 

79, 

£60, 

81. 

82, 

a 

లైకా 

భ్రీమదాం[ధ మహాభారతము 

వనకరి నాకు సొధుజనవత్సల యిమ్భు కరంటు నెమ్మి గి 

నీననియె సాంళ్వనంబుగ మునీ పవరుండు గుల పదీఎకా, 

అనిన విని యిం దుం డిటనియు. 

, కరి చెలంగి నీసీందం బుమ్మురము సాయీ 

మూరుకొనియుడు నడుగుల| మోల నిల్చి 

ముద్దు గురి[ీయుచు( దిలుమ లు (మొక్కు నిట్టి 

దాని ని న్నేల పొపుదు మాననీయ. 

నను నే డాంచెద నన్న 'వేబుధుబుం గానం జూల రతీణభలో 

ధనఫంప త్తి. నెజింగి లేర్పడ మునీంద్రా గండు నీవుస్ భవ 

_త్తవయుం డీకరియుక్ నిశాంతనుఖనిత్యం బైన ఇ*కంబభునం 

దనఫాయస్టితి మత్సఖశ్వమున6 జెంపొరం (బ్రవగ్లింపంగసి, 

అనుడు సంఖసిల్లి యట్ల కాక నినన 

మ్ముునివరుండు గరియు మున్ను గరగ 

నేగి దినమునకు ను హేందుణు సమ్మోద 

భరితు( డగుచు గుకరున్భ పొలవర్య. 

అనిన విని భీష్ముతో న 

బ్రనపతి యి ట్లనిరమెం దపము సారపుధర్మం 

బని యూఃది మీరు నెన్చుదు 

రనభూ లే కుండునే తదధిక లేబోళండునీ, 

అనుటయు నొదేవవతుం డానరదేవో తను నర్శిలి జాళోకం చి, 

— PAWS (వివ్బోతో నైన నంవొదో (భో కలము Tome 

నం, 18-160-1 (కుంథ) 

"వినుము ధగ్ళము లెల్ల నినుతక్భత్యంబుల 

తప మెనీ యెన్న గా ధగ్ము మెందు 

77. 

B80. 

యించు, చెడు, సెడి . అనిపాథములు 

బెందున్ = కొన్ని |వతులు. 



89, మ, 

64. 

8b, 

66, 

ఆనుశాననికవర్వము-_చతుర్థాళ్వ్యానము 

గలదు తపం బన(గా నియతాశన 

త్వను భగీరథుడు పద్మజునిసభకు 

నరిగిన నతనితో నద్దేవుం డిందుల 

కతులనిగ్శ్మల శప మాచరెంప 

కరుగుదేరంగ నెవ్వరికిని రా చెట్లు 

వచ్చితో యనిన నవ్వసుమతీశు( 

జేను గోదానములును భూదానములును 

గన్యకాదానములు! దీర్హకలనములును 

రాజసూ యాళ్ణ మేధా ధ్వకములు6 చెక్కు 

"నీసినాండ వచ్చుట దానం జేసి కాదు. 

అవనీదేవత లొ క్కెడం [గతువిధివ్యాస క్తులె యుండం ద 

(త్పవిఘాతంబులు దోంచె నేను రణనంరంభం బునకా వారి కు 

తవ మొందించితి వాని బాపి ముద మందలా వారు నలా (బవ్నాపా 

ల వరిస్టావ్యయసౌఖన్ల మొందు మని లీలం ఇెప్పినకా వచ్చితి౯, 

ఆ(కలియు నీకుువట్టును నాదరింప 

శీను వి।పులపని సేసి యిట్టీమహిమ 

గంటి నియతాశనత్వమ కాక తప మ 

నంగ వేటొండె ధరా్మాభినంద్యవ్చాదయ. 

అనుటయు [బవ యప్విభున కర్చన లిద్చి తగంగ గారవిం 

చె నధిప నీవు విపుల భజింపుము ససయమి తాకనుండవై 

యని దివిజావగానుతు డు సొవరభామణవృ త్తి 6 "జెప్పిన 

న్విని ముద మంద్ ధర్మజుడు నెమ్మి దలిర్బంగ నమ్మవోత్ముతోన్. 

పురుషుఃడు శతాయు నను కుతి 

పుగ. వవరా బాబర్ నం బొండుదుకు మృతిం 

జీర మగు నేమిట నాయు వ 

చిరమగు 'నెడ్దానం దెలియం జెప్పుము కరుణ్ . 

అనుట యు నయ్యఖ ౨ ధగ్మవేది యవ్వికున కిట్ట్లనియె. 
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యెగుఖీష్మండవ్విభున _- వీ. శ ము 
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88. 

89, 

00. 

01, 

02, 

99. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

అనఘ యాచార మాయువుం బెనుచు నదియ 

కాదు (శ్రీయును గీర్హియుం గలుగ "జేయు 

విను రుఠరాచారు6 డాయువు "పెనుపు(ళలొంద 

డతని శేసర్వభూతంబులు నభిభవించు. 

కావున నాచారవరత 

భూవర మేల్ సాధుజనులు వోవులెకువు నం 

భావించుట యాచారము 

రా వర్ణాశ్రమ సమర్లతం లరంగు నృపా. 

గురునిమాట నరకు గొనమి దుశ్భీలత 

"పట్ల వుడుక గోరు వీనుకం [ద్రుంవం 

గఅవ మరుగు టుదయకాలా స్త్రమయనమ 

యముల భాను జూచు టాయు వడ(చు 

విను [కోధంలును హాంసయు 

నన్ఫతంబును లేమి సంధ్యలై నం రగుపా 

సనము సురపూజనము రే 

పానరించుట చిరతరాయు వొనరించు నృపా, 

పరదారగమన మొప్బదు 

పురుషున కది యెల్ల పావములకంచు నే 

శ్వరవర యాయుస్సంతయ 

కరంబు దద్వర్షనంబు గడుమే లరయన్. 

పరశీదారలయందును నఖ 

గురువృర్దనృపాల తారకుల ఛభాంధవ భూ 

86, 

60, 

08 

* నిల భూతంలులు-వీ శ వృ, కొన్ని వరులు, 

నొరుని వనిత గోరు టర్రమలను గాని "నేర యలయ _ డం ఎ. ఓ, లౌ, గ, భి, 
వట్ట వుడుక్ర గోరు వీనుక[డంద[గఅ వ వా, (క్రమాలంకారమ గా చూతవలెను) పిట్ట. 
లెడ్డ, లోస్టము - ఆం్యభశబ్దరల్నాకరము. ఇచ్చటమూలము ''లోషమగీ తృణచ్చేడీనఖ 
భారీరయోనర। నిత్యా చ్చిస్థః సంకసుకోనేహయర్విందడే మవాక్" 19_181-15. 

కుంభకోణ (పతి 

దారములందును _ శో ష కొన్ని వతులు 



ఆనుళాననికవర్వము-చతుర్థాళ్వానము oh] 

సురవై ద్య భృత్యలుధశా 

గరికులసతు లాయువునకు6 గడుం వే టనఘా. 

01. వ, అని చెప్పి. _ | 

05. క. మేలివి కీ డివియన భూ 

ఫాలక యేం "ఇెప్పినట్టిపను లెటు(గుము నీ 

వోలిన యాయువు; బెశుపం 

జాబు ననియు నపవారింప శీక్తము లనియుక్. 

08, త, తగనియది యెద్ది యెక |వతంలు పూని 

మాన నోచిన నాయువు 2మాల్చకుండు - 

నంగటన బోగ దాయు వత్యంతవృద్దిం 

"వేయు దగినది సేసినం జెప్ప నేం, 

07, వ, అని పఖాషించి, 

08, క 'చేవళ్ళు హాముకడ వీని 

గోవాటమునందు రచ్చకొట్టముపొంత౯ా 
భూవర సన్యములను వి 

ఘైవిష్ఫృజన మొప్ప రండు చారిశవిదుల్ , 

090, ఆ, పొబ్బ్నుఖుండు నార్జ పాదుండు నె భోజ 

నుబుసేత మే లకంగ విందు 

నిలిచి యుండి కుడుపు నింద్య మమ్మెయి మూత 
నర్గనంబు( బావసరణి యండు. 

100. క, అనలము గోవును (శావ్మాణు6 

జన దెంగిలితోడ ముట్ట ఉం దారు జా 
ళు UC 

డను నమ్మెయిః దగ దానన 

మును గా ఎస్యము ననమ భథిక్నములు వరంబుల్. 

101, ఆ, వద్దు వచ్చునపుడు నిను బాలు ఫాణంబు 

ఆగయం'జూచి యతని మరు లేచి 

08, 1, నోనిన - చెర్కు[వరుు 2 మాసృకుంయ _ గ, 
101 1, జూడు కవ) తమరుడూఎ “సూ, జూంనశ0 తెచరు _ వెక్కువరులు 2, వేచి _ 

వీ కష 



262 భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

(వదాతిః "జేనినేశిం *ీబాదున6 బడి యవి 

దొంటియట్ల నిలుచు దురితదూర 

102, తే. అధఢ్యయశమున ను స్తకం బంటుటయును 

నిదయును నకు చితతోడ,నింద్యకోటి 

శిరము: (గోంకంగం దగ దిగుచేత మన్న 

కంబు తైలంబు బూయ(యగా( గాదు మేన, 

109. సీ. వై రనిర్భంధంబు వలవదు గురునితో 

నతండు కోపించిన ననునరించి 

నీర్చుట మేలు నిందించుట గురునెశ 

ననృత మాడుట యాయు వపవారించు 

విపగోత త్రీ యవృద్దదుక్చలభాక 

వవాగర్శిణులకు నీ వలయు! జెమువు 

మాన్యభూ దేవుని మంగళంబుల వన 

స్పతులను వలగొని చనంగ వలయు 

శే, బంచదకిని జతుర్షశిం బద్భుమి త్ల) 

వనుతిథుల జన్మకిథులందు వలయు (బవ్మా 

చర్య మడుగు లొండొంటితో( జనరు తోమ 

దోవములు గొండియము6 (గూరభామణంబు. 

104. చే. అంగహీను దళిదు విద్యావిహీను 

రూవహీనులిం. దెగడుట పాప మండు 

చేదడేవతానిందలు 'వేశనార్థ 

కముగ జోన్యంబు నడవుట కల్మవములు. 

105. సీ. దంతధావనము మూ|తపురీవస్యనం 

బులు మౌనియె చేయ వలయు నుథయ 

సంధ్యల ని దింప జనదు తం|డికి రేవు 

(మొక్కి యావార్య విప్రులకు వరుస 

రీ, బాటునపడి _ వెక్కుుపతులు 

104. 1. వేదవికయంబునకవుట కల్మషమంగడుబుధులు  కొన్నిపతులు, 



106. క, 

107. 3. 

108. క, 

109. క. 

ఆనుళాననికవర్య్వము_చతుర్గాక్యానము 

మణీ (మొక్కునది వీరి శఅంగుట దక్క దే 

వార్చనందునకు ము న్నన్యుకడకు. 

జన( గాదు గర్భిణీసం యోగ మొన్పరు 

వరిణయంబునకు మున్ నురతనుఖము 

దనుభవించిన నవకీర్ణ యందు రట్టి 

యభఘము వోవుం (త్రాయక్సి త్త మాచరింప 

నుత్రరము పడమర దలయుంగ కయింప6 

దగదు శీర్ణతల్పంబు న్మిదయును గీడు, 

సితపీతంలులు ధార్యము 

లతులమతీ కున మకోటియందు( గృతస్నా 

నత రే పాపము శుచిత 

చ్యుతుః డగు సుస్నాతుండేని నొడలు * దొడసినన్, 

నీళ్ల నాడక మును పూ(త నిందితంబు 

చీర తడితో విదిర్చుట సెట్ట యొకులు 

గట్టి విడిచిన వ్యస్త్రంబు గట్ట గాదు 

మడతమార్చు టొవ్నదుి కడుమాపు డైన. 

వలవదు వటపిప్ప౭ముల 

ఫలములు నమలంగ మేడిపండ్లును దగ దా 

వుల మేకల నెమిళుల యొఅు 

చులు! గానివి యవిహితంపుంజోటుల నధిపా, 

విను “మొుకుచూచిన మూచూ 

చినభోజ్యము నింద్య మన్యచి_త్తముతోడం 

గొనం దగ దావోరము పొ 

తృునం గుడుచుట యఘము గూడు దూపషించుటయున్ . 

2153 

100. 1. 

107. lL 

108. 1, 

109, 1, 

చేబావునుకుచి - శ 2. దుకిచినన్ _ వెక్కుపతులు, పవ్యార్థమువి శద ముకాలేదు 

తోడదీర్చుట - గ క కురుమావునైన _ అ, ఒ. ఓ. జ,రాష స, 

లట్లకావవిహితంపుజోటుల వీ శమ, 

మాచూచిన - కొన్నిపతులు 
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110. క. చేశం గొని యుప్పు నమలుట 

రాశి'వయిని నుష్పుగొనుట రాతి దధిమధూ 

చేతందుగం గుడచుట ధ 

"శ్మేశరములు రేయి నక్తు వెగ్గు నరేం[దా 

111. క, ఒకకులు సూలినయది వా 

రికి బెట్టక నమలుటయును ్రీకిం ద్నపం 

కికిం దెర్చినచుట్టలు చే 

తొకభంగిం గుడువ( గుడుపు నుజు విషథు_కిన్ 

112, క. నేయి మధువు నక్షువు దధి 

పాయసము జలంబు భుక్తపరిశష్టము భూ 

నాయక యేరికి 'నిడం రగ 

చాయువు వేంపార? గోరు టాత్మం 2ఇలిగినన్ , 

118. తే. అంగుళా[గముల్ చిటికశలందు మొదళు 

లనఘ దేవర్షి తీర్థము అనగ బరంగు 

వరున వర కేలియుస్పలవాయి వైతృ 

కంపు(దీ క్రంబు తర్చుణకార్యమునకు. 

114. 6. ఆచమనపూర్యకంబుగ 

నాశరణీయులు సర్వ మగు తర్పణమున్ 
వాశఃపరుషశ [కోధం 

బాశారవిధిజ్ఞా లభఘము లండు కుమారా. 

115, క. దినమున నుకతం లెయ్యడ( 

జనరు చెడివ( గన్యం గవయ జనరు వతిత నం 

టనిరాని నగ్నం జూడం 

అన దమిసిన చార్చకునికి నతుతుణడై నన్, 

-118. ఆ. అట్టి'యెడలం రనకు నాచమనము దొర 

౬ కొనక యున్న సూర్యుం గనుచు( (లణవ 

110 1 రివెయుస్పుగొనుఏ -ఇ ఈ ఈఊవఏచ 
118 1 నింకగదాయదవ _ కొన్ని_ైతులు 8. గకిఎనన్ - అ, ఈ, 
£10. 1. అర్టికేశయంచునాచమనము _ బి, బౌ, ఇ. 



ఆనుకాననికపర్వము _ రతుర్ధాక్వానము 

కలనతోడ( గూడ వలవెవి ముటుట 
అ 

కుచిత నిచ్చు నండు సూరిజనులు, 

117. ఆ. భగిని గురుని మి త్తు) బండితు “వంకజు 
జేవ వడిన దెచ్చి పియముతో డం 
దనగ్భవామునకల్మి కనురూవముగం (బోవు 

"ెనుపు సేయు నాయువునకు సిరికి 

116. క. పారావతములు శుకములు 

శారికలును బువ్పలతేలు జనవర పసి(డిం 

చారమున నై నముట్లులు 

నారయ గృవామంగళంబు లాదర్భములున్. 

119, కే, (గువ్వ గద్ద దివ్యారుపు6 దువ్వు గూల 

యిల్లు సొచ్చిన శాంతి చేయింప వలయు 

జరువు(ం గుడువును శీనంచెలం జనకు రాతి 

యెనం బితృకాగ్యములు "నేయు టఘము6 "జేయు. 

120. క. కులమును రూపము శీలము 

గలకన్య వరించి యందు? గనిన యపశ్యం 

లులకు( దగ నడపునది మం 

గళములు గృతదై వచె తృకక్రియు డగుచుక్, 

121, లే. వబయు (డాజ్మభోదజ్బుఖత్వముల నొకటి 

తారకంలులు. దిథులును వారములును 

జోన్యు 'అెజింగించినవి మేలు స్నువతై క 

లోల మంగలిపనికిని దై లమునకు. 

122. క, వినుము సపిండీకరణ 

మున నేకోద్దిషమునను భోజనవిధి వ 

రన 'మొప్పు నామతింపక 

చన దామెశం గుడువ( బోవ 'సజ్ఞనవినుళా, 
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117, 

110, 

121, 

122. 

1, వుని, వైద్యుని - అనిపారములు 

1. సంధ్యల, సంజల - అనిపారములు- 

1. శీల. వీ ౪, ళర ష, 

1, నద్వృడనెరీ - వెక్కుువతులు, 
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122. క. తల్లి కిం దండికి నుతులకు 

"నెల్ల విధంబులను వలయు హితములు నెవ్పకా 

మల కుండు గాక కగము 
లా జై 

సల భ్యము గాంగం జూచి సౌజన్యనిధి 
య 

124. సీ. తఈ_త్రి)యుం డక్వంబు గజముకు రథమును 
నెక్కునేర్పులు గడు బెక్కు గణిచి 

నానాయుధాభ్యాన నై పుణంబున బొల్చి 

యుద్దతంతములకు నోవాటింపవ 

కుండెడుమది జేర్చి దండనీతికి బోధ 

కం బగునట్టి కా్య్తుంబు 'ముదలు 

గాంగ గాంధర్వంబు. గామతం|త్రంబు లో 

నుగ శాస్త్రముల నెల్లం దోగినకంగి 

ఆ, నలవరించి మున్న యధ్యయనంబున( 

కొరవ గలిగి ధర్మ చరణ వేది 

మొ [పజాభివమ యధ్వరకరణంబు 
వలను మెలసి నడవవలయు నథిప 

125. క. విను వర్లాచారంబుల 

ననఘ యిచటం చెలువం దొడ(గ నైనను మును ఠీ 

పను లాయుర్వ్భద్దికరము 
లనుట కతన వలనె నీకు నై చెప్పంగన్. 

126. సీ, అధిప రజస్వల నంటుట కల్మష 

మాచరితప్నాన ర్రైమెనకతిం జ 

తుర్ధదినంబున దోషపాసమయమునC 

కుదంగ। దగు నండు గొన ఇార్యు 

2లేనవువనా( డొంద నింతియు మష్టావా 

మనం బొంద మగవాడు బుట్టు వినుము 

128. 1. సల్దావమముగాగ _ ట, శ, శర. ష, న, కొన్ని పతులు 

128. 1 జౌందంగ - కొన్నిపరులు, 2 లేవ _ వీ శ వష, కొన్నివతులు 



127, 

128. 

129, 

180. 

181 

182, 

వ, 

33 

ఆనుకాసనికపర్వము_చతుర్ధాక్వాసము 
థి 

మణీయును సమవఫీషమము లగుదివవంబు 

అం డోలిం బురుషుండు నంగనయును 

=, సంభవింతు రిట్టులు పోడశంబు రాంక 

'నెల్లనాండును బుతుళ కి యెడల కుండ 

నెట్టకార్యము గల్గిన బు తుమతీస 

మాగమము దప్ప నీ కున్ననాయువెక్కు. 

విను మాచార మవళ్యం 

బును నడప(గ వలయు ధర్మమున కది మూలం 

బనఘా ధర్మం శాయువ్పు6 

"జెనుచును లత్మిని యళంబు( 3౨ పొందించున్_ 

. ఇన్నీయాచారములలోన నెక్కు డండు 

సకలభూతంలులందును సదయు. డగుట 

యాడిముశు లట్లు గావున నఖిలవగ్షే 

ములకు దయ కలి చెద్దయు వలయు గుగాము. 

ఈయాచా రాధ్యాయం 

బాయుక్ళీ9క ర్వి కారి యగు 'బావంబుల్ 

వాయం జేయును బృథివీ 

నాయక నద్భ_క్తి( జదివినను దగ వినినన్. 

అనిన |బీతుడై పాండున్ఫపా (గతనయు 

డమరతటినీతనూజుతో నన్న దమ్ము 

లేమి విధమున దమలోన నెనసి నడచు 

వార లెణి(గింపు మనుటయు గారవముక. 

అతం డతని కిట్టనియె. 

విను భక్తియు వెఅపుం గలిగి 

యను జన్ములు చెర్దవాని నారాధింవకా 

జనవర యతండు6 దమ్ముల 

గొనియాడన్ సిరికి ల ట్లగుకు రుష్ట్వాలులై = 
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184, 

185. 

198. 

LT. 

198. 

189 
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. అనుజు. డోకండు వెంగలి యై 

నను ఓేదవ్పైడు6 గాని చెద్దనకు( గార్యజ్ఞా 

ననిరూఢి లేక తక్కిన 

ననుజన్ములు సిక్కు. వడుదు రవనీనాథా, 

జనవర యన్న దమ్ములు (పసన్నమతిం గలకల్మి పంచికు 

డ్చిన వినుతించు లోకములు (శ్రీయుం బొరింబొరిం జంపు నొందు లో 

భనిరతిం జెద్ద కాసపడి పొడి దొఅంగినం (వాణగొడ్డపుం 

బను లగు నవ్విధంబు మనీపడ్డది గాదె జగం ఇెలుంగంగన్, 

* తండి పిమ్మట నన్నయ తండి పిన్న 

వారలకు "నెల్ల సాతనివనిత తల్లి 

తల్లి కడచన్న నని చెప్పి తాత మణీయు 

మనుమనికి నిట్లు లను నభిమన్యుపౌ త్త). 
తు వాడ 

, మానవనాయక య్మగజుం 

డైనను ననుజన్ఫుం'డేని నన్యాయంబుం 

బూని సవోదవములకు.6 గీ 

డైన నతండు దండ్యు( £డందు రవనీవతికిన్, 

. అవి నవోదర ప కారంబు నెప్పి వెండియు. 

విను మప్పం దల్లి యట్లుగం 

గొని నడపంగ వలయు జన్ను గుడిపి వెనిచె నె 

వ్వనిత యదియు నాతనికిని ' 
జననీసమ!ీ యం డు బుధులు సౌజన్యనిధీ. 

* జనకుం డధికు6 డుపాధ్యా 

యునకు౬ బదిమడుంగు లెక్కు డుర్వీనాథా 
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184 

138 

193 

_ 

+ దప్పదుగాని _ అ ఆ,శ ష, కొన్ని పతులు 

| పద్దతిగాదె -ఐ థి, 

* చెన_ కొన్ని|పతులు 2 డండురవనీ _ నూ; డం|డునవనీ _ శ, క, కొన్ని|వతులు 

మంబండు _ కొన్ని| వతులు 
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lal. 

142, 

148. 

145. 

ఆనుకాననికవర్వము-చతుర్ధాకర్వానము 

జనకునకు దళగుణంబులు 

జనని గురుత్వమున నిది (పక స్తము శుతులన్,. 

= అెననీజనకులచే నగు 

జననం చాగమము దశు విషయ మని చెప్పు౯ 

విను మాచార్యువలన నొం 

దిన పుట్ట జరామరంబు దివ్యంబు నగున్ 

కావున గోరవంబున నాచార్యుండు నర్వాధి'కుండు. 

అని యిట్లు న్నువనంణం 

బునే గురుజన కారతమ్యములు చెప్పిన? డా 

విని కంతనుతనయున కి 

ట్లనుః వాండునృప్మాగతనయు: డతులిత భక్తిన్. 

= భూసుషలకు నృపులకు నువ 

వాసము దగు గాని యన్యవర్జులకు( దదీ 

యాసక్షి గలిమి "పెద్దయు 

దోనం వని విందు ధర్మధుర్ధస్వాంతా. 

యః బీమ్మంణు భోల్య్రరాజో లో తవవా శబిధి బిలో నంచు సెవ్హుత = 

నం. 18-188_8 (కుంభ) 

ఉపవానవిధి యో గ్యతయును దతృల విశేషంబును విన వలతుం ఇెప్పవే యను 

టయు నప్పురుషవరుం డప్పుడమి కేనితో దీని నీవు న న్నడిగినట్న యే నంగి 
రను నడిగిన నమ్మునిపతి నాకుం ఇప్ప న శ్రెలంగుం జెప్పెద నాకర్ణింపు 

మని వలికి యిట్లనియె. 

రాతి[త్రయంబు (బవ్మా 

గక తియులకు నుపవసింప( జను౯ దదధికముకా 

141 

144 

145, 

1 
1. గెప్పినట్టునీ శెరింగించెద ఊచ 

1 

కారుండు _ కొన్ని[వతులు 

క్ష[శమునకు - ఊ షః ఒ ఇ, ఒ కౌ. చన 

259 



260 శ్రీమదాం(ధమహాధాధతము 

గా కోస్టితి దప్పింపని 

జమా నయిన మేలు కురునమాజవ రేణ్యా. 

146. క. విను నై_శ్ఫ్యులకును కూ[దుల 

కును నాలుగు గుడ.పు లుడుగు కొలికి మిగులం 

జన రుపవసింప నువవా 

స నిరూఢత చెంపు కల్టషము వారలకున్ 

147. ఆ, వౌర్షమాస్: బూర్వపశాష్ట్రమీచతు 

ర్పకుల నుభయనశ్షవశత వచ్చు 

నష్టిం లంచమ్ుని సునిష్టమె నువేవాన 

మున్న వివిధళుభము లొలయు నండు 

148 సీ వకభు క్ష్మవత మెంతయు నిష మా 

సం బెల్ల నడపిన నద్ద్విజుండు 

నుభగాకృతియు రూషళోభిశాంగనయు న 

త్చురులును ధనథాన్యతతులు భోగ 

ములు సర్గుణాంబులు భూరియకళంబును 

మొదలై న బహుకుభం బులకు 6 చార 

మగు నేండుకాల మయ్యతుల్మవతము నల్చి 

యఖిల భూలోక సౌఖ్యములు (దెదివ 

క. మోదమును గండు రెండును మూండు నాల్గు 

నీక్రమంబున నోపిన మెక్కి నట్టి 

దినము లెడ "పెట్టి కుడుచుచు ధృతి నొకేండు 

ఓనడపువారలతెణ (గు లేర్పడంగ వినుము 

140. క. ఎక్కుడు దినముల "కుభములు 

చెక్కు నఖలవై భవములు నెక్కు”దినమునం 

2. మాత్రమయిన - ఊ ఎ, ఐ. జొ, చ; మ్మాతతయిన _ న 

143, 1, గరపువారు _ అ ఆ కొన్నిప్రతులు, 

149. 1. నుఖములునెక్కు _ ఉ ఊ. ఓ, ఓ గ చ, 2, దినమునం _ ఉప. ఐ, వీ, కో, షం 



150 శే 

151. ఆ 

159, వ. 

158. శ, 

అనుశాననికవర్వము_శతుర్భాశ్వానము వం! 

దక్కక యుండెడుకాలము 

చెక్కు మవోత్మతయు 'నెక్కు నిథపురనాథా. 

వత్సరం బెల్లి. బడోవచాసనియ తిం 

గడపునత నికిం బుడ్యాలోకంబు లెల్ల 

వాసభూములు మాసోపవాసవృ త్తి 

మొన (బవ్మాలోకంబు సౌఖ్యంబు గలుగు, 

ఎంతనిష్ట గలిగె 'నేనియు మాసంబు 

లోనియంద యెక్కుడై నరినము 

లధిప యువవసింవ నగు6 గాని మాసాధ 

కోపవాసవృ త్తి పావ మం|డ్రు. 

యు గసామర్గ్యంబునన ౦ బురుషు మవోనుభావ విఢేమంబుననుం జేసి యువ 

వాసన వ్రతంబు మవోధికళాలకృతం అయినను గీడుం వేయక యకత్యంత ఫల 

(వరంల్లై యుండు. 

మాతకును వేదమునకు ధర్భంబునకును 

బరశేము లగుగురుశ్మా స్త్ర లాభములు లేవు 

తపము అే దుపవాస|వతంబుకంచు 

నధిక మైనది యం|డ్రు మవోత్ము లనఘ. 

164, ల పావనంబులలో నెల్ల |బాహ్మణుండు 

పరమపావన మను కుతి పౌర వేం్చద 

యట్లు గావున భూ దేవతార్చనంబు 

భ క్తి 'సంభృతముగ నడపంగ వలయు 

155, వ, అ్మహీస కం బే_నను నీయర్థంలు విన వలయు నట్టిరె గావునం 'ఇప్పితి ననీ వలికి 

'వెండియు. 

152. 1. పమదమైయండు _ అ. ఈ. 

15కి 1. మమగునల్టికాస్త్ర = ఓ 

154 క్షే సంపీతముగ =ఆ ఇ, ఈ ఏ 

155 1 + పనంగంబై నను - ఇ, ఏ ఐ, ఒ ఓ లౌ, ళ; ప్రశన్తంలైనను - ఆ. ఆ, ఈ. ఉ 
ఎ గ, ప్రన్తుతంబైనను _ క 



157, 

158. 

159. 

180. 

161. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

అనకననిషల జీని సుర లాదిమునుల్ మహితానుభావు లై 

శనఘ సవానవర్ష వమనంతరకల్పిత మైనయేకభు 

క్ష నియమ తం|త్రమ.క౯ా నడపి గాధితనూజుండు డ్రావ్మాగాత్వముం 

గనియె మవోపవాసములంగాని *₹థలంబులు లేవు భూవదా, 

కావున నువవాన్మవత 

జీవనము శరీరమునకు. జిత్తంబునకుం 

భావన మైహిక మహిమయు 

జేవనిలయనుఖము శనివ్విధి౯ సమకూరున్ 

పరమ మగునీవతమున కం 

గిరముండు దర్శకుండు దత్సుగీతవిధమున౯ 

నరు లెవ్వరు దర్శకు లగు 

దురు వారిం భొరయ వేమి'దుఃఖములు నృపా 

ఈతం [తంబు పరించిన6 

రీతి వినిన. బాయు బ్రహుదురితములు తిర 

గాతులభాష లెబింగెడు 

నాతెలి వగు నవరభవమునందు నరులకున్. 

అనిన విని ధర్మజుందు సర్వధగ్మక్షానమాననీయునితో యజ్ఞక_ర్హ యగుట 
మేలని మీకు చెక్కెడలం ెప్పితిరి యజ్ఞ్ఞందు ధనధాన్య ఏిథవ సహాయ 

సంపన్నుఅకుం దక్కొం దక్ళటివారలకుం జేయ ళక్యంబు గామి దెల్లం "జెల్ల 

వారికి నక షింప నయ్యెడునట్టిపుణ్యకర్మం చెయ్యది యువచే?ంపచే యను 

టయు నమ్మహీపతి! నమ్మహితాత్ముం డి ట్లనియె 

నరవర యర్హంబులునుం 

బరివారవు లేకయును శుభస్థితి. జేయ౯ 

దొరకోనికే యుండుట గని యం 

గిరనుం డుపవాపముం 'బికీర్తించెం దూర్, 

158. 

157 

156, 

168! జు బా హా లా 

* వదంబులు _ జొ క ఖగంట న, 

॥ నిత్చుధీరవిచారా కవన 

దురిత యి నృషా -ఎతీక ' 

- నువనిగాదేయంగిర - అ ఈ. ఉ ఊ ఎ గ,చ జ కొన్ని వతులు 
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162. క. ఉపవాసాయాసంబును 

[68. వ, 

164, చ, 

165, వ. 

166. అ. 

(67. క, 

168. వ్, 

నృపముఖ్యా దుస్పవాముగ నీవు దలచి య 

జ పరత్వము దుర్గట మను 
ర ఖం 

చెప మిడియి ట్లడిగి తరి మనీషం గంటిన్ 

అనళన వతంబులందును కాలకనితెటం గెటింగించెద. 

పగలును నేయు. గుడి జలపానము లోనుగం గుడ్చునప్పు తు 

స్టిగ నొనరించి మర్ష్మ్యుం డొకటి౯ నడుము మటి యెసు నంట శే 

మిగకిని బాపముం బొరయమిం దలకొల్పుచు వోమకారగముం 

దగుమెయిం కేయుచున్న విను తంగెటిజు న్నగు నూర్చ్వలోకముల్. 

ఇది మేలితెజంగు గొందఖు దుష్కుగంబుగా6 దలంతు రట్టివారలు టిమ 

'యోపినథంగుల సంగిరనుం డువదేశించినయుపవాస ఐతవిశేమంబు అనుష్టించు 
వారని చెప్పిన సప్పారవో త్రముం డయ్యు త్తమ బోధ నిధికి నమస్కరించి 

యభ్యాత్మక విద్యాభోధక[నకారంబు లగువాక్యనం చయం బులు పెక్కెడలం 

గృన్షదై వపాయనాదిమునీందలును గృష్టుండును నాకర్ణింప ను వన్యసించితిరి 

కృవ్హ| కోతృత్వంబు మవోర్హ్మ తమంబు గృష్ణుని యున్నరూ సెలుంగుటయు 

నత్యంతనింభావనీయంబు, 

ఎన్వం డెలుగం బడిన నెలు(గంగ( చాలివి 

యిన యెల్ల యవియు నవగతంబు 

లగుట యీపరాళ రాత్మజు6 డా శిత 

కోట కర్ణిం గృమ్హ' గుతీచి తెచ్చె. 

కావున నధ్యాత్మకవా 

క్యావలికం చేరుగడ మవోమహిమపదం 

లె. విలసిల్లెడు గృృహ్షుండ 

యే వినగా వలతు నమ్మహితవాక్యంబుల్ . 

అనిపలికి యింకను నధ్యాాాత్శవిదాస్థివివరణంబు లగువాక్యందు లను[గహింప 

వలయు నని సంపార్ధనంబు సేసిన నప్పార్థివా్యాగగణ్యిుతో నక్క్యూరువ లేణ్యుం 

డు హారసనత్కుమారసంవాదంబు నెప్పెద నది యధ్యాత్మవిద్యోపకూర 

(పకారంబు లై నయుపన్యాసంబుల నొప్పియుండు విను మని యిట్లనియె, 



204 

169. 

170, 

171, 

172. 

178. 

174, 

భీమదాం[ధమహాభారతము 

ల వారనతుగతూరో నంవాద్ (వకారొయు : 

నం 18-165-5 (కుంభ) 

. వారుండు ననత్కుమారుకడ కర్టి మెయిం జనుదేర నమ్మునీ 

శ్వరుండు చితాసనాదు లుపచారవిధిజ్ఞ త దా నొనర్చి యా 

దరభరిశాత్ము(డై యభిమతం బగుకార్య మన్మ[గ్రహింపు త 

త్పరమతి నిర్వహింతు. దగ చానిం |డ్రిలోశన మృత్యుమోచనా. 

అనిన నీతోడి గోపికి నర్భి పుట్టి 

యరుగుదెంచితి. దమ్ము(డ యని ప్రమోద 

మెసంగం బిల్కి యవ్పర మేళుం డి ట్రులనియ 

నఖలలోకార్చితుం డగునతనితోడ, 

ధ్యానమున రర్భనీయం 

లైనది యేవస్తు వెన్ని యనఘచరిత న 
మ్మాానితత_త్త్వేంబులు కేన్తం 

భా్యానము "యోగంబు నెట్టిగతులం కెల్లున్, 

= చెప్పము మజీయు నధ్యాత్మవిషయంబు లగువిశేషంబులును వివరింపు మను. 

టయు నయ్యంభో జసంభవుం కేడయ్యభవున కి ట్లనియె, 

, అరయంగం దత్త్వము లనునవి 

యిరువదినా ల్లండు గొంద అిభ*దనుజవారా 

యికువదిమూ[ డనుటయు గల 

దిరువదియే నం|డు వానికే యె ట్లనినన్, 

ఇరువదిమూ( డనువార 

ల్లిరి జేశ్వర | పాక్ళతుల్ మలీమసవిద మ 

_తెమువు మనోబుర్దులు వా 

రరయంగ నొక్కండ యంేడు రది య టుండెన్, 
యm 

లా లా 

* సాంఖ్యనము _ ఈ ఉఊ ఎ,'ఐ జ చ 

= రప్పరమాత్మునకిట్టనియె _ వీకష 

= రైత్యహరా -_ కొన్నివతులు 2, గణుతికెక్కవరునతోన్ _ ఐ, బౌ. ఇ 

, యండునడియలట్నుండెన్ _ఆఆ ఈ, ఉదా గ, కొన్ని పతులు 



ఆనుశాననికపర్వము_-చతుర్జాకళ్యానము 
kL) 

175, క, ఇరువదినా ల్లనువారలు 

నరసి మనక్ళుద్ది బుద్ది యనుకాన్పున న 

ప్పరునున( బలికెద రేం గను 

తెరువున వినుత _త్త్వవిధము 'దేవస్తుళ్యా, 

176, తే. పంచవింశ మధిషైనభావ మొంది 

విలసనము నిచ్చు. దగ బతుర్శింశతికిని 

దన్న కని తనయంద డిందంగ "జేయు 

దాన నప్పిందుగలయవి లేరియదింయు. 

177. వ, చతుర్వింశతిత త్వ్వంబులు వివరించెవ, 

178. శే. అవధరింపుము భూతంలు లయిదుః దద్గు 

ణఅములు.6 బది యిం[దియములు మనంబు బుద్ది 

యును మహేకః యవాంకారనును దైకృతియు 

నాగం ద_త్త్వ్వంబు లిరువగెనాల్లు వొలుచు 

179. వ, ఆ చతుర్వింకలితత త్వ్వంబుల నధిస్టించి యుండుత తంబు ని్రేశించెద. 

180. క చేవాం బని యెడ నెరవున 

నూహించును బుధుడు చాన నుండుం గాష్ట్ర 

స్వావో పి యు క్రియ బుకుము(డు 

సో౭ హమనినకాన్ను రుద యశనిం గను టగున్, 

181, క, ఈనెంకి నిలుచుట గలుగదు 

*మా నేర్ష్యావంతు వై నమానవులకు ని 

ప్రానూన తపోనర్లకు లైను 

గార్హ్ల స్ట బవుముఖాత్మికు లగుటన్ . 

1582, వ, శ్రుతి వురుషు నమృశార్థతత్వం బనియు (బవ్మాం బనియు నిర్దేశించి. 

188. శే. అన్నిత_త్యంబులకు నమృతార్థతత్త్వ 

మెక్కు. డడి యీక్వరంబు ననీశ్వరంబు 

180. 1. యెకివెరవున,యెట్టివెరవున - స, 

181 I. మానజ్యావంతులై న = కొన్న్మివతులు 

వ్ 
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184 

1E6. 

160, 

167. 

158. 

భ్రీమదాం[రమహాలారతము 

“సత్య సాకంబు నతిరవాన్యంబు దాని 

గనిన మృత్యుజా లము చిక్కు. గడవ వచ్చు, 

అనమ యనుశోమమున( దో? 

పును (బతిలోమమున లయము వొందుటయును గ 

లును సర్వత _త్త్వముల కవి 

1యెనయిక [బహ్ముమును గలయు శేకత్వ మగున్= 

, ఉ_త్రమ్మకద్ద లేకున్న 6 జిత్త మేక 

ముఖముగా కున్న నిం|దియను ల జయింప 

కున్న వేరంబు చదువకయున్న నతని 

పరిజాన మీ6 దగ దిదచరితః 
క్షా 6 

అగి చెప్పి తదనంతరంబ యధ్యాత్ముంబిల నఢిభూతందుల నధి'దై వతంలుల 

నుపన్యసిలతె నాసనత్కుమారుండు తత్పపంచంలు నారదునకుం 'జెప్పుటు 

'యేను నీ “కెజీంగించి యప్పరిపాటి నిన్ను మున్న వినిపించితి ధర్మనందనా 

యమ్మునిపతి మ టియు నప్పళువతితో నిట్లనియె, 

, సకల జంతువులకు సామాన్య మర్యాత్మ 

మాదిగా6(గ6 గల్లు నంతవట్టు 

నిట్లు గాంగ నెజుంగు అబబజ(గుట యొండు మె 

గనుట యెలుక గాదు కామీదమన. 

విను మధ్యాత్య ప!ీభ్ళతులు 

గనికే ము న్నమరదను జగంధర్వులునుం 

గనుటయు గల్లునె [డైవ్మాం 

బున యున్న నిజంబు "క గ్పలోధం బనడదే, 

190 

184, 

1E5 

187 

1893 

1, 

= రృతుల, కృతుం _ 

. వేత్సపాకేంబు - ఇ. బొ. కో, 

, యెనమ(గ -శష కొన్నిివరుబు, 

దీద్యచరిత =బ.ఐ భి 

మధన - ఆ ఇ. వ, 

ఎ అనిపాళములు, ల త త్రందోధంబసదే _ ఆ, ఊఉ, ఒ, జ; తత్పం 
టోధమును నువ్వె (నుండి) = కొన్నివతులు 



188 క, 

190. శ. 

101. క 

18ఓ. వ 

108, చ, 

194 క. 

100. 1 

121. | 

wa. 1 

ఆనుళాననికవర్వము-చతుర్జా క్వానము 

ఓంకారవాచ్య మది యన 

వాంకారని కూఢకావ శారాధ్యము ని 

వంక మళీత మనుషము 
ca 

కంకర మఖిలఎలు6 రృషావారము శివా 

అప్రమేయ మవిజేయ మచల మాది 

విరహితంబు నితాంతంబు విమల "మమవ్య 

యంబు పుండరీకాత మనతవిషయ 

మచ్యుతము సదవత్చ్పరమెక్యళాసి. 

అది నారాయణు. టొకనికి 

విదిత మతనివలన సురలు వివిధమునులు ని 

రదసిద్ద నాధ్యగణములు 

"ముదలగునర్భ్యల సుజబోధీములపొల మయ్యున్_ 

వగ 

అ టయ న నాతే తంబు దృశ్యశ్వంబు నిరూఢంబు గా "ద ట్లనిన వినుము బంధ 

విము కుండు గదా కనువాండు. 

న్మరవార పొందు నింద్రియసమాజయుగంబు మనేందు బుద్దీయుం 

బరువడిమె నవాంకిరరాబంధిము వాసన జీవుం దత్సము 

త్కురసహితంబుగా నతండు దాం బరతత్త్వమునందు లీనతం 

బొరయును దాని నెన్వరు (పభోరముగా( గనువారు నెప్పుమా, 

భూతము అన్నియు నడ(గిన 

యాశజీ( దను. దాన కనుచు నంజనరహిత 

త్వాతికయ మెసగ ! వెలిగెడు 

నాతెలి వాతత్వమునకు నమరు మహేశా 

మవ్వయంబు - కొన్నివతులు 

సౌఎవికినంటో ధములకు బొలమైయుంగున్-ఉ; మొదలుగనర్హ్యల అ ఈ. ఊం. ఓ, 

జాతర 2. మూలంబియ్యెన్ -_ఐః థి 

, భోధఘనాకను తారు _ కొన్ని వతు, 

మెలగెరు _ఆ ఈ 
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195, ఆ, అని సనత్కుమారుం డభవుతో మటీయు ని 

టనియె చేవావరులె న చెవ ట్ర లక్ నిక 
తముల నెల్ల కనా దరమున నాకర్ణి ంపు 

మేర్చరింతు ఏ యోగహితము గోరి 

=: ననత్యుమాడుండు. లిల్రగవ దోవోంతర్లలో ధౌబేతోవుంం దాలుత్తుడు ;- 

198. సీ, 

197, 

సం 19_167-1 (కుంభ) 

జివ్యాసోము(డు వాణి శిఖ పారామున గాడ్వు 

దానంబునందు కత వాదాలి 

వాస్టివ_న్తనాంతరవ ర లై పర్దన్య 

గగనమ.ల్ బలమునం గౌకికుండు 

మతి నపానమున నమానంలునందు నీ 

శానమిత్తా )ఫ్సరస్సమితు లము 

లందు నూర్యుండు మేన నం|ఘు!ల( "ఇవి భూమి 

ధరణిధరు ండు ది కతి యుపస్ట 

మునే (బజాపతి బుద్దియం దనఘ [తవా 

యుండు నింతకు 2బుధ్యమానుం డనంగ 

వెలు(గునాత్మ యధిషాత విను (వబుర్దుః 

డన నబుద్ధుండు నా నొప్పు నతడు మణియు 

ఈదై వశముల నన్ని.టి 

నాదరమునం గనుచు యోగి యచలితీనిషన్ 

'వేదీమయా మూర్దగతుం ° 

cl దశత పేర్మి నిల వుం [కాణము అచటన్, 

105 

a. 

197. 

ఖా 

- దృష్టిన్ _ ఈ వ 9 మయాయా 

* వంతులైన - ఉ. వ; వ ర్తనాదిరైవ _ అ, ఈ ల, సాదరముగ _ ఆ. అ, ఈ, ఊఉ. 
ఏ చ. ఆ 8 యోగిహితము _ కొన్ని పతులు. 

* అందునుభూమి _ కొన్ని(వతులు, 2 బోధ్యమానుండనంగ పుష్య తోష్యమాను _- 
ఆ ఇ శ, లద్ధిమాను = అ. ఈ, 

గ! ర్ధ్వగతుండె- అ, ఆ, ఈ; మయార్థ్యగతుండై (పారక్షత _ న 
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198. చే, “అపుడు బుధ్యమానుని: గనునవ్వరివ్ష 
తత్త మవ్య క్ష మండు తద్దర్శియగు జ 

లుద్ధుం డాతని నతని నబుద్దు( డఉబలబుయగు 

చుండు నివి యాత్మడక్ల లతే. డొకండ యను, 

199, క. ఇవ్విధము గాంచుయోగికి 

నెవ్వరు సరి గారు యతు లనేకు *లచలు లై 

యవ్వ స్తువు గోరుదు రరి 

ద వ్వొరులకు యోగితతికి. దక్క మహేశా 

200, ఆ, వరుడు నవరుండు! 'బరుడును నందు ర 

వ్వినుతదళల. బంచవింశకుండు (వ 

బుద్దనాముం డతం డబుద్దునిం £ఇను( లురు 

షవిధముగను |దైకృతినంగ మెలటు(గు, 

౨౦01, క. విను షడ్వింళు6 డబుద్దుం 

డనం జను వాజ్మ నసములకు నందక యునికిం 

చను గా నాతత్త్వంలుం 

గనిన |ప్రబుద్దుండ యతండు కామధ్వంసీ 

202, క. వేలుగం గనినం | బకృతికిం 

జూలు విడిచినట్ల తనమ సజ్టానము న 

కాటు విడిచి తనకంచును 

మీట నొకటి లేమి గాన్చుమెయికొనవలయున్ 

208. వ, అని చెప్పి 

౨04. శే, క త్యమున. గల్లు మూ(డవ స్థలను జెల్ల 

ముగ భవద్భవ్యనన్నిధి నిగదనమున౬ 

2నార్చు టఖిలేళ నీ వెణుంగుటయు నాకు 

నెల్ల 'యోగి జనంబులు నెలుంగుటయ్యె,. 

1౪8, 1 అనఘబోధ్య _ ఆ 

109. 1, లుచరులై -ఊ చ, లుచెలువె _ ఐ 

20౧ 1. సంతుష్టుడనియెడువినుత ఊఉ, ఊ 2 గనియెః బూర్షవిధము ఎన 

204. 1, స్థానమునగల్లు _ ల £, గూర్చుడథిరేశ _ వెక్కుుపతులు, 



207. 

208 

200. 

210. 

211, 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

అని ఇకికి మునిజనకృత్యంబులు వివరించెద నవధరింపు మనుమాటయు 

నువ్యక్రంలుగా నాడి "యా క్రీడాతవవ్వికి నప్పరమకియళస్వి యిట్లనియె. 

, ముని వనమున శూన్యాలయ 

మున నెన గువోనికకేతనముననేనిిని నా 

ననబంధధ్రీరముండై మన 

మునం గొని యిర్మ డియమువిషయమున( 'లెకంబాపున్. 

+ గురునుపదేళము నడవుం 

లురవార విణగా| త వేగముల నాంకలితో. 

బొరయు డయ్య భరసనము 

గురవుగ నావోర మెపుడు( గొనం జేచవులన్. 

కుడి చిన యప్పుడు యోగము 

డొడ(గుటయును వలరు మనను దూలక యుండన్ 

మృడ వినుము బుద్ది, గొని యె 

క్కుూడునిస్టను వలయు దాని( గుదెయింపంగన్ 

అది గుడిసిన విజ్ఞానము 

గదలక నిర్వాతదీపకాంతియు. బోలెం 

బొదలును జి త్రంటును నువ 

అదశాసం| పాపి నిశ్చలం బగు దానన్ 

, అనఘ నిర్జననిక్ళల్ణ మెనయట్టి 

చోట వృారయన్న్మం డగుదేవు( జూ చువనికీ 

వలయు లేకున్న కబ్లసంకలిత మేని 

సజ్జ నాన్వితేస్థల మార్యసమ్మతంబు. 

విను తమెమ: నిస్తమము( శే 

తనారహితచేతనాసుదామయ కాస్థా 

ననిరూఢము నగు తత్త్వము 

గను నిన్నియుం గలుగు యోగి కరుణామూర్తీ, 

£208 లా హా 

యప్పరమాత్మునకు-వీ. శ ష 2, తదన్వి_ఉ ర ట,వీ,శ వ్వ, 
= నికాయమునశేని _ ఐ, 2 యునా _ కొన్ని,వతులు 



219 

218. 

214 

215. 

216. 

217, 

218. 

a KM 

క, 

ఆనుకాననికవర్వము-చతుర్గాశ్వానము 

మదనవారా యాగనిరతు 

లది గని దుఃఖములం దొఅ(గి యజరామరళా 

స్సద మగునెలవుల నిల తురు 

పొదలుదు రణిమాది!చయ విభూతిివదమునన్ 

అని మణీయును 

యకుగంధర్వనిర్గసార్యాదిభూత 

కోటికంలను మిగిలి యోగులు నిజేచ్చం 

లరఃగుదురు భవ్య యోగతత్పరుల మేము 

నిట్టు అగుట యోగీళ నీీయెబుగుపనియ 

అని నిజనహజన్ను లయిన ననకనండన'సనతుకాతులం 

డయి "వెండియు. 

. *యోగధకంబుకం లును ను త్తమంటు 

గలుగ నేరదు ధర్మ మొక్కుటియు నపున 

రాగమం బగుపదమున కరయ నిడియ 

మేటినిచ్చెన సంయమికోటి కెల్ల 

'యోగంబుతెజటు(గు 'సెప్పితి 

భోగివరాభరణ సాఎఖ్యమును జెచ్చెద( ద 

ేద్య్భాగు లగునై_ప్పికులా భవ 

సాగరమం గడతు కై క్యసంభోధమునన్, 

271 

దలంపించినవా( 

౬ నశత్రుమాదలణు ఢఈ/దునవ సాంఖ్యయోగంబులె అంగెయింగించుటి ఫా 

వ, 

నం, 18.1893 -1 (కుంభ) 

కావున నలాభిదరంలున నాక గ్రింపు మని పలికి యి ట్లనియె. 

212, 

214. 

815, 

210. 

2117. 

1. 

. యెతిగినదియ - వీ. ౯ 1 

1 

1 

వర, గుణ, పర - అని పాఠములు 8. చయమునన్ - వెక్కు.[వరులు! 

సనాతులందలఏంచిన _ కొన్ని[వతులు, 

+ యోగిధర్మంబుకందె _ ఆ ఊ ఏ, 

॥ ర్భోగులగు _ ౬. వీ కో షా 



2/2 భ్రీమరాం[రమహాభారతము 

219, ఆ, ఇం డియముల కంటు నీశాన మన మవాం 

220. 

లలి, 

222, 

228, 

224, 

కారత త్త మంతకంకు దాని 

కంట బుద్ది బుద్దికం అం [కృతి యెక్కు 

కేడిన్నిటికీని బురుము 'జెక్కు డరయ. 

* అంబరాదిభూతములు శజ్లాదిగుగాము 

లిం దియము లికుదెజంగు కాలేందుమౌళి 

మన 'మవాంక1రబుద్దు లి టొనరి (పకృతి 

గలయ దత్త్వచతుర్వింళకకత్వ మొందు 

, చేతను. డగుపురుమని ని 

శ్చేతన యగు పకృతి వొంది చేతనతా 

స్ఫీత యగుం !కెఅశ త్త్వము 

లాత త్తం బనుమవోట్టి యందలితర। గల్ 

(వ 

* గుణముల జొంద(డు పురుషుడు 

గుణమహితా[ పకృతి యిచ్చు గుణముల! కెలమిన్ 
గురాములు దానను గుణులె 

గుణిశ్వ మానిర్గుణాత్ముకున కొలయించున్ . 

* వీని నెల్ల నీసతో్క్కటి/గా నెటింగి 
య 

కొనుచు( |బ్రకృతి నువేషించి తనకు చాన 
కాని యొం డెద్దియును లేమి గాంచినవుడు 

పురుషు. డపగతిధూమాగ్ని( బోలి వెల (గు 

- అట్టు గాక యవా_కార మావహిలి 
య 

(పకృతి దానని సృష్టికి (బళయమునకుం 

* డన్నికెకినిఒరుషుండధి కుుడరయ-ఆ ఈ ఊఉ ఊ ఎ ది, చొ, 

_ సహంకారము _ సీ వీ ₹ 

జ. టల 

బర్ తత్వము - వెక్టుపతులు 

* తెలమిన్ _ వెక్షువతులు; కెల్లన్ = వ; కేమే_వా 

నునొక్రటిగా _ ఆ ఈ 



226, 

227. 

228, 

229 

ఆనుశాననికవర్వము_చతుర్ద్హాశ్యానము 273 

గరయెన నికా రాత్మకత్వ మొందు( 

దైకృశివికృతులు గాని యా పభువు నపుడు. 

= ధృతి పూనమి( |దెక్ళతికీ వళ 

గతు. డగుచు దమోమ యశ్వకఠితం బగున 

వ్వితతా'సుఖతశ్వము నుఖ 
మతి. బుకుఘం డనుభవించు మదనధ్వంసీ,. 

, చేరిమి దాని నువేశం 

జేకుప వడ్వింశభావసిద్దిః బొరయు గా 

రీరమణ పంచవింకుండు 

సా రామల'నిప్పుణమతి( (టెసన్నాశ్ముకుం2 

* శేసనత్య్యాశయమునం బురుషుడ 

దత్వా శయమునను జీవ త్య్యత త్ర్వములవివే 

కిత్వాలేపత్వము అన 

విత్తము జి_త్తంబు నొందు విశ్వాధారా, 

నానాతై పకత్వనుల 

క్లూనక్షూనజము లీనవజయ కంగు బుధుల్ 

వాని నకెద్యయుం విద్యయుః 

గా నీవి విను పంచవిఎళకస్థావస్థ ల్ 

విర్యామయ వడ్వింకుండు 

విద్యావిద్యావి భేదాఏిరహితు. డజరుం 

డాద్యు6 డనంతుం డచ్యుతుం 

డద్యతను( డనాది శేవలాత్మకుం డరయర్. 

221, 

2లిర. 

220 

.నడపు=- న 

, సుఖత్వమునుసుఖమతి _ వెళ్టువతులు 

, నిన్సుహ్మపనశ్నాత్మక్షుడె _ అ కః 

. నత్తానాశయవురుషరు, నత్వా శయుకును, నశ త్త్వములై క రృత్వాలేవ - న, తత్వం 

బుచేతసళ్వముతర్వా, శయమునను - ఊఉ. 8. సత్వతత్వము లైకరృత్వాలేవత్వ - ఆ 

ఈ ఊ. ఎ, సర్వత్వములై కృక్వా - ఆ ఐ, వీతతత్స రుడైకర్తల్భాలేప - ఏ. ₹. 

నవవయమం దులుగుల్ - కొన్నెవ తులు 



274 ఢథ్రీమదాంధమమహాోభారతము 

280. ఆ అని యువన్యసించి యమ్మునిళతి యను 

కంభథుతోడ మణజీయు సొంఖ్యయోగ 

శిషమాననుల కరిస్టే పరిజ్ఞాన 

వై ధవాతిశయము వలసి యుండు 

వికి. వ, ఎట్లనిన దృష్టారిష్ట విక్చతు లయి యాసుక్ళతు లవిచ్భిన్నా త్యానుసంధానంబు 

నం దడియదురవస్థ్రం (దోవం జాలుదు. రరిష్టంబు అవధరింపు మనువలుకు 

వలికి చాని నెల్లను వివరించెద నని వఠరాళశరసంయమీశ్వరుండు శిష్యుల కువ 

'చేశించినవిధంబులై_ యుండు నంతవట్టును మును నీవాకగ్శించి తని యమ్ముని 

వరుండు ముజటియు నమ్మవో దేవుతో నరిన్టంలుంం. గాంచి యాగిజనంబులు 

సత్వాంగేధారణపహితంబును బరమహితంబును నగు ననేకత్వాకలన కృత్యం 

బున మృత్యువు జయింతు రని నిర్దేశించి. 

292, క. జలమున మీను నుదుంబర 

ఫలమున మళకములుః బోలె( బకృతిం దా ని 

ముఖ నునికి చెలిసి వేర్చా 

టలవజిఛినపురుషు( డవ్యయత్వము. బొంగువ్, 

వ98, లే, కమలదళమున నున్న జః మువిధమున( 

(బక్కతి*+నుండి తదీయ పంబంధవికృతి 

లేనితను. గని వెలుంగు శని ల్లేవనిశ్చ 

లాజడామరవదవి జీవాప్వాయుండు 

234, ౪. కృతి నిట్లు వాసి పంచవింకుండు ష 

డ్వింశభావ మొంది విమలశివని 

రంజనస్వరూపు. డై వెల( గొందు న 

త్రలంగు ముక్తి యండు "దేవదేవ, 

295. క ఈ పరిబోధం *బభవా 

కాపీలి మన్మద్ధురుండు గపిలుం డతని € 

281. 1 ధారణోవసహితంబును = కొన్నివతులు 

292. 2, మీశమురుంబర _ ఊఈ ఏ ఐ లశ ష 

299. 1. నొంది - ఊ ఎ ఏ 2 సిర్లేపునీశ్వరాజరామగపదవి _ ల 

286. 1. దబుశివా -ల౨£. లమునినన్టరుండు - ల 



ఆనుళాననికవర్వము_చతుర్రాక్వానము 870 క్ 

ఇాపరిగాతి బహుశిష్యులు 

దీపికవిజ్ఞాను లైరి దృథశిశృయకన్ . 

236. ౯. వనును శిష్యుల కని 

క్షనము "పెక్కాం[డకుం (బసఫన్నమతిని గా 

ఢానూనంబుగ( డెలిపితి 

మానిత మడి దివ్ధిమునినమాజము చేశన్ . 

బరి", వ, గార్గ్యగాతమ కాల్య్యాయనారులు దీననచేసి దీ పీళలోరు అయి *వీతాతం 

కులుకు విజ్యరులును నిళ్లేవులును నిర్భరానంరులు నైైరని చెప్పి వెండియు 
వూ. 

ని ట్లనియె, 

236, క. నంగము బంధ మఖణఎని 

సృంగత మోడులు బహు3చారము లేలా 

పింగజటాజూటకలిత 

గంగా ఖా లేందుముహిత గోెరిసహితా, 

289. క, ఆని యిట్లు కివునకును న 

నుని విజ్ఞాపించి గగనముశ శెగసి వెసం 

జనియె శివుండును నిజది 

1 వ్యనిరర్షళచి త్త పథవివోరుం డయ్యెన్ , 

210. క. అని చెప్పిన భీష్మున క్రి 

ట్లను ధర్ముతనూజు6 "'డమ్కుడైై నకుచిత్వం 

లొనరింప(, జాలు తం 

లనమా యెటీ(గింపచే దయం డెల్ల ముగన్. 

241. సీ. అనవుడు నాతం డమ్మనుజకల్ల భుతోడ 

వినుము తీరము లెల్లవియుకు మేల 

సళ్యాభిధానమై “శాచాతికయము! జే 

యంగ జాలు మానసం ఖై న hy 

2971 1, వోధనలై - త, వ, 2, నిరాతింకులును _ ఇ ఊ, ఎ, ల 

29, 1 విధవిహారుం _ ఎవ ఐ చ, జ, అ. 

240 1 దెరియంగన్ - కొన్ని! పరుచు 
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మది ధృతి యను మవో[హదమున ళోభిల్టు 

దమము రజస్సును 'రణీయ (దోచి 

కొనుచు శసత్వము నూంత గొని చొచ్చి యాచరి 

తస్నానుడై శుచిత్య్వమున వెలుగు 

అ. నరుడు వీశరాగపరివ్భా కేం దియర్భ ఢ 

ద్రతలోనద్వి వేకు లతికయిల్లు 
విమలత్యీములు నవినయత వారల 

శందుటయును డీర్ణ సిద్ది యధివ 

212, క. దమముశు దపము నహింనయు 

శమమును దీర్టములు వాన శెళాతిళశయం 

బమలగుణ కబఖుగు రి త్తజ 

లములం దోఃగిన కుచిత్వలాభము గలదే, 

248, వ. అని వెండియు 

244, క. దొరకొననివానిం గోరక 

దొరకొనినందును మనత్వ'తుష్షవ్భాదయతం 

బొరయక విగతస్పృవా లగు 

పురుషులు శుచు లేల తీర్ణములు వారలకున్ 

బైశన్ క్ర అనిన6 CE మంది తాతకు 

మనుమడు [పగామిల్లి బోధమహితా యేవ 

_ర్తనమున ను_త్తమవదముం 
గను నం (డది యె లుగ జెప్పు కరుణ దలిర్బన్ , 

248 వ, మృతుండు మేను విడిచి 'యెయ్యది నహాయంబుగా( జను నడియును విన 
వలతు నని యడిగిన నమ్మవహోనువావుం డాళూవల భున కి టనియు. 

న్ లా 

బి47, క నీయడిగిన *ీగూఢములగు 

నీయర్ధము లెటు (గం జెప్ప నిందగురుందు గా 

241. 1. దలగ్మరోచి - కొన్ని[పతులు 2 నత్వమనూర _ ఈ, ఊ, చ, వ; 
- వా కొన్నిప్రతులు 8. హనద్వివేకు - ఇ. దీ, న 

245 1. నరుడదియెరుగ ౬ వెక్కు.వతులు 
27. 1 రూఢములగు -వీ క్రీ క న ED 

నత్యమనూత 



248, 

249, 

26|., 

202, 

258. 

ఆనుకాసనికవపర్యము.చలతుర్ధాళ్యాన మీ 871 

కీయెడల నొరుండు కీగలంటే 

యాయన యిట వచ్చు నిపుడు యడుగుము (పీతిన్ 

= అనుసమయంలున నయిండ 

కనీమిషగురు( 'డరుగుగెంచె నతనికిం గుంతీ 

తనయా[గజుండు 6 దమ్ములు 

జనపతులును 'గేకవుండు నర్భ క్రి మెయిన్. 

ఎదుర్కొని |ప్రణామవూర్వకంబుగా నముచితోచారంలులం (బ్రీతాళ్ముం చేసి 

యాసీనుండై *యున్నైెడం గుకుపతి యగ్గురునిం గుకుపితామవాు.. నడిగిన 

యట్ల యడిగిన నశం డతని కి ట్లనియె. 

, తనకు. దాన కలండు జననంబునప్పుడు 

మరగామునేను నుగతీనరక ములను 

డల్లి దండి దక్కు. నెల్ల లంధులు కరీ 

రంబు ననుగమించి |కమ్మణుదురు 

ఉత్తమవథంబు ధర్మా 

య త్తము ధర్మంబు మృతుల 1కధ్రిప నవోయం 

'బె్రాఅంగున ధర్మ క్రియ( 

జి తంబున( శేర్పవలయు జీవించుతబీన్ . 

అది లేనివాడు నరకా 

సదుం డగు నటు గాన ధర్మవరు( డగుటయ యు 

పి\ిదము మనుజునకు నే. ఇ 

స్పెద మజీయును వలయు వాని! టీకి నడుగుమీ 

. అనిన నజకపతి శరీరంబు విడిది చనియెడుజీవుని ధర్మం లె ట్లనుగమించు 
జి 

ననుటయు నయ్యాాంగిరసుండు. 

218. 

210 

251. 

252, 

, గలుగునెయాయన - అ ఆ ఇ ఈ ఊ, ఎ.ఏ ఐల 

. డేగుదెంచె - అ. ఈ, వ, 

' యున్నయెడ - కొన్ని[పతులు 

కధిక, కతుల - అనిపారములు 

నాడు - ఊఉ 9 ల వు ౨ రాన్మిబీకి - కొన్ని(తులు, 
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254, శే. భూతపంచకళ కులు బుగ్దియును న 

ధర్మకంలుగ జీవునితోం దగిలి యరుగు 

నకు(డు రేతః వకార మె ట్తనియి నృవతి 

యతని కి ట్ల చెప్పె నయ్యామరమం తి, 

265. శే కేవాగతకూ[పభ్ళతిపంచదేవతలును 

మనును నన్న సంతృ_పిం తొందిన న్బపాల 

కల్లు రేశస్సు పురుషుండు( గామినియును 

బొంద(గా నది గర్భత్వ మొందు' జువ్వె, 

256, వ, అనీ చెప్పి మజీయును, 

257. తే, పుణ్యపాపానుగుణభంగి( బుల్ల సౌఖ్య 

దుఃఖమయ"సంనరణమున౬ 2దొడరునరు(డు 

వినుము కేవా ధర్మవర్శన సుభఖైక 

కిభాజకీనత నొందు ధ్నరె్మెకవరత మేలు 

258, క, జనవర కృమిగర్హ భముఖ 

జననంబుల. బొంది నరకసంవాఫము6 ఇం 

రు నధిఃపాపాత్ముం డగు 

మకుజుడు కరసపవిశేషమహిమం 'దెలిపెదన్. 

259. క, జననీజనక గురులయెడ 

నొనరించిన మేలు గీడు నొదవించు మఖం 

లునకును దుఃఖమునకు నిం 

తని కొల(ది యిడన్ వకంలె యజునకు ఇనెనన్. 

260. క మాతృపిశ్చుగురులు రక్క(గ 

నేతెరువునం కావ మొలసె నేనియు చానిం 
చాతురు (పాయశ్చిగ్లక్ఫీతులు 
దర్విషయమెన( జెడ దల్బములన్ 

261. క, కొలు చపవారించు నన్నరుం 
"డెలకయు బందియుమనై న యీదుగ్గననం 

257, 1 నంన్మరిణ - అ ఈ, 9 ద్రొఎగు _ 
-ఇ9 ఊఉ ఏజవ |: 

ఆ ఈ 8 భావనతే- ర, 4. నమునొందు 



ఆను౯ాననికవర్వము-చలుర్ధాళ్యానము 
@ 

బులం బొందు నంత తాపము, 

వొలియక యాశనికం గుక శ్రాపుటువు: గల్నన్ 
దు ణి 

262, క, పరరారగమనదోవము 

వరునన వృక కంక గ్భ|ధ'వలిముఖశవభు 

చీ రతంబలు లైన భవముల6 

బొరయించుం గృమియు. గాంగం బుట్టించుం దుడ్న్ 

తనయ నొక్కని కిచ్చి మనను మరల(బడి 

యన్య్యున కిచ్చినయట్టవాండు 

కమి యగు 'దేవకార్యమ సేసి మట్ వెళ్ళ 

కంబు సేయక భోజనంబు సేయు 

నతడు కాకం బగు నన్న. దిట్ట నం| గౌంచ 

మై పుట్టు (బవ్మాకులా భికాశం 

గవసి ళూూదుండు నరః పుగుంటవు!ేర్వగు 

నంతకుకింకరు లంట బట్టి 

. కట్లికొని పోయి కోసియు( గాల్చియుకు గృ 

తఘ్ను నుగకంటుక సముదయముమీ:దం 

(గంద నదిమియు మజియు దఖమల( లెట్టు 

శతెఅ(గు లెన్ని యన్నింటను బటతు రిధిప. 

2864. క. ధవచాంఛ నిరాయుధుం జం 

పిన గాడిద మొదలు గాంగ చెక్కులు తిర్య 

గృననంబుల( బొందాను క 

త్ర్రనివాతిం దోడోడ మకణదళ వాటిల్లుక్ 

205, ఆ, *ఆ(డ.దానిం జంపినత6 డేకవింశతి 

దూమ్యనరక వానదుఃఖ మొందు 

నన్న దధిపయో ఘృతాపూప హరణముల్ 

మడికాదికటమయత సేర్చా 

270 

22, 

20). 

266, 

1, వానరకశవ - ల 

1. పువ్వగు - ఇ, ఈ, ఓ బొ క్, 

1, ఆటడాని - కొన్ని|పతులు 
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268. ఆ. ఫలము నినుము వెండి. బసీడి (ముచ్చిలికొన్న: 

బోతివాయసంబు గ్రువ్వ'నీచ 

కీఠ్చమియు నగు సదంబకము వారించిన శశ 

జనన మొందు నరుడు మనుజనాథ. 

267. శే. నమ్మి యిల్లడ వెట్టిన సొమ్ము! గొనిన 

మీను లోనగునీచపు యోనులందు( 

బుట్టు గంధవ న్థువులు గొన్న ట్లీవాడు 

వినుము మణజుపుట్టువున6 జుంచుతనము నొందు. 

265. శే వనిత లీపావములుసేసి వానివాని 

పత్ను లై జనియింతురు పొపఖీతిం 

చెనువు దవ్పకో నడచిననరులు సౌఖ్య 

మందురురు 'ెండుళలోకంబులందు నధీప, 

269, వు అని చెప్పి యిట్లనియె నేనుం గొన్నిదెజంగు లెలింగించితి మలీయు ననేక 
పదార్థాపవారణంబులకు బహువిధంలు అగుఫలంబులు 'వాటీల్లు వానినెల్బను 

ఇాస్తా9ంతర శవాంబున నెణీంగెరు గాక యిన విని యక్కురువతి బృవాన్చ 

తితో( తాసంబుల, చాపికొనుతెటు గెణ్ంగింపవే యనుటయు నతం 

డతపి కి ట్లనియె 

20 క. విను దానంబుల( బాపము 

లనఘా చెడు చానములకు నన్ని టికిని స 

జ్ఞనసేవ్య యన్న దానము 

మును అధికం బం్యడు పాపముల *వాపునెడన్. 

271 క, న్య్యాయాడ్డి త మగునన్నము 

వేయింటిక6 జె వలయు వి సజకము వా 

శ్రాయత్తులుగ దానం 

జాయనిపాపములు 6 గలవె పౌరవముఖ్యా 

272 శే తిరసియేనియు నన్నంబు చెచ్చి శిథిఎ 

లైన విపులయాణలి నపహారించు 

విగ్ర, 

270. 

జా చెనంటి.ఊ వీ /,ష 2 |కియ - వెక్కు[పతుల 
* రినెడదానున్ - ఎ.క్ష 

జ గ 



278. 

274, 

2/5. 

276. 

277. 

277 

36 

ఆనుశాసనికపర్వము-చతుర్థ్ధాశ్వానము 
థి 

పురుషు: డూర్జ్వభోకంబుల పురుషవరుల 

కర్పనీయు(డై వెలుంుచు నంద యుండు, 

వేదాధ్యయనార్ల పతి 
Be 

పాదనమున వి ప్రవరుడు |బ్రవ్మావిషయస 

ద్య్ఫూదానంబుల నరపతి 

"యేదురితములై నం గౌరవేశ్వర పాచున్. 

. చేర్చి యలజడి( బడిన వాణిజ్యవిధు ౨6 

బడసి వై ళ్యు డన్నం బిడి వడయు సుగతి 

ఓవచ్చునంతలు వడి సిరి దెచ్చికొని చ 

తుర్గు లన్నంబు వెట్టి కాంతురు దివంలు. 

జే, దినము వంధ్యంబు గా కుండ( దివిరి యన్న 

పానదానంబు “లొదవినభంగిం జేసి 

మటణి భుజించుట బో లెడుమహితధర్మ 

కార్య "మొండొక6 చెందును గలదె యవయ,. 

అన్నదానంబు ధర్మంబు లన్నిటికిని 

ముఖ్య మింత యెఆజు(గు కురుముఖ్య యను(డు 

ననిమిపాధిసమం తికి నమ్మహీళు6 

డి ట్లనియె భక్తి!వినయంబు లెనక మెసంగ 

ధ్యానం బిందియవృత్తుల 

మానించు 1టహాంస గురుసమర్చనవిధి ని 

ఆ్యానుష్టానము దప మను 

వీన బరమసేవ్య మెద్ది వినయగా వలతున్ . 

వినిసింపు మనిన నమ్మవేత్ముండు 

1, వచ్చినంతలు - ఇ, ఓజా, చచ్చినంతలు - కొన్నివతులు 

1. లోపినభంగి - ఊ ఎ. 

1, విషయంబు -ల 

1. డహింన - అ, ఇ. ఎ, జౌ వ, 



282 

279, 

280. 

లికి]. 

262. 

£68. 

284. 

2865. 

266. 

287. 

అశ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

ఈయాయలును మంచితెరువు 
లై యుండు నహీంన యున్న యెదెటికి, బవి 

(శాయతన మట్టు గాకయు 

నేయు త్తమ ధర్మములను నిది వెలిగించుకా, 

అని పలికి యామం[తేణంబు నేసి వాసవమం (తి యమరనగరంబునకుం 

ఇనియిం దదనంశరంబ, 

ధరగనందను (డు సితామవాుతో సర్వ 
దేవతలును భూమి దేవతలును 

మునివరులు నేహింన గొనియాడుదురు దాని 

శెలి(గు సెప్పు నాకుం దేటవడ(గ. 

అనుటయు నమ్మవానీయుం డమ్మను జపతిం బరమాదరంలున నాలోకీంచి. 

: లీమ్ముయ ధర్యవాఎవ నపాొంనొన్చుడూవ బిడూవవాంలి సేయుట = 
నం 18 - 178-8. (కుంభ) 

, దంతియడుగులోనం దక్కినజింతుచ 
యంబు నడుగు లల్ల నడంగియుండు 

నట్లు ధర్మకోటు అన్నియులో నగు 

నిద్దగుణ యహిాంస కింత నిజము, 

= అదియును, 

= అరయ;గ నాలుగువిధములం 

బరంగు( ఇతుప్పాదవృ త్తి బరలీగిన గోవుళా 
దొరయుచు నం దొకంిజెడలిన 
నరవర సద్దర్శవ_ర్తనము గుంటు వడున్. 

. మనసునను వాక్కువను గాయమునను హింస 

నడపు మాంకంబు దినుటతో నాలు గయ్యెం 

'దెలుంగు అవ్మిసువ్వె హింస వర్తింప జేయు 
గాన కడు. గీడు మాంసథతణాము దలంప, 

. ఈనాలుగుదెజుంగులం దగ 

మానుట యే 'జెప్పినట్ట మహితాహింసా 

= గెడుగోవున్ _ వెక్కు(వతులు. 8 డొదవిన _ అ. ఖ; చెడలిన _- ఒ, ఖ. వ 



288. 

289. 

కం 

చ. 

200. చ్. 

291. 

292. 

౨08. 

ఆనుకశాననికవర్వము -చతుర్ధాళ్యానము 28B 

నూనచతుర్విధములు మాం 

సానేకరుచిబమగ్ను6 డది యె ట్లుడుగున్, 

కావున మాంసమువె 6 దగు 
"లేవిధమున నుడుగుటయ యహింసారూవం 

ల వఅలు జుమీ భూవర 

నావుడు నక్కురువిథు(డు వినయమయు: డగుచుక్, 

మూంసంబు పితృ చేవతలకుం (లియంబు షా ద్ధంబు మాంనముఖ్యంబుగా 

నడవవలంయు నని చెప్పుదురు వధింపక మాంస లాభం లెట్లు గలుగు ననుటయు 

ననిమివనేదీనందనుం డానరనాథుశ కి ట్రనియె, 

వాజి మేధంబు[ంశును బూజనీయ 

కర్మ మందురు మాంసళత్రణాము విడుపు 

వినుము చంపుటయుకు జంప బనుచుట యును 

గల్మషంబుల కిల నగలము అధిక. 
రా n 

పిత్ళ కార్యయెజ్ఞ్మ ముఖముల 

శుకిచోదితహింసం గీడు సొర చేరదు వి 

(కుతగుణ మాంసముచవి గో 

రి తినం [వాణిం చెగటార్చు[క్రియః బావ మగున్ 

తను నమలినవాని నమలు 

నని మాంసము తెఆ(గు సెవ్పు నాగమములు గా 

వున దద్భృతగా ముడిగిన 

ననఘ 'తపంబునకుం జాలు నది యొక్కండున్, 

జనవర మాంసముచవి? గడ 

చినచవు అరయంగ లేమింజేసి చవి యెజిం 

గినవా6 డది యుడిగిన నా 

తపి బేవసమానుః డం్యడు ధర్మవిధిజ్ఞాల్ . 

299. 

292. 

1 

1, 

వెళ్ళకంబు _ ఆ, ఊఉ, జె, 

త్వంబునకు - పెక్కుువతులు. 



94 గ్రీమదాంధ్ర మహాభాశతము 

294, ఉ, [మానను జాతళుం గలదె మొంసము |ప్రాణులమేన( గాక య 

మ్మే!నుల నొంచున స తమచేిినులు సోడిన మాత నె ట్ల్టగుళ 

దాని: దలంపయగా వలదె తా నది మానిన హింస లన్నియుకా 

మానవె యంచు నుత్తముండు మాంసము మాను డయార్థచిత్తు(డై, 

995, ఆ. మాంస నూన కునికి మనుజేశ (పాణివ 

ఛాఖిరతి దొజంగు టగుటం జేసి 

యట్టివాని కథయ మభఖిలభూతంలుల 

వలన నెపుడు నెందు. గలిమి నిజము, 

298.25. స్వాయం*భువు( డనుమనువును 

నీయర్థము నెవ్పె లోకహితముగ మార్కంం 

'జేయాదులు మాంన ముడుగు 

కీట్రాయ్యు ళ్ళిరూపకారీ యగు నని రధిపా. 

297. క. విను మాఎనము గోరునరుండు 

దనుజుండ చూవె మును దేవతలు మాంసంబుం 

దిను టుడిగి కాదె దానవ 

జనితభయముం బోవ (దోవ జాలిరి వళ్ళా, 

299. ౯. దానము ధర్మము దప మి 

జ్యానిమ యనంగ. గల్లు సృత్రియ 'లెల్లకా 

మానవశాథ యహింసా 

నూనాక్సతు లం[డు (కుతుల నూనిన "వెద్దల్. 

299. క. ళతవర్త దుమ్మరతవః 
CS 

కృతి నంజుడు దినమి నగు నుక్ళోత మివి రెండుకా 

మతిం దలంప నొక్కరూ పని 
కుతివేరులు సెప్పుదురు కురుషిశినాథా. 

800. క. తవముల చోనంబుల డై 

వ్మాపురినివాసంబు దప్ప దన రాదు ఆనా 

నులునొచ్చునన్థు ఉ, జౌ, క, 2. ననుళస్త్రమసోక _ ఆ, ఉ, కౌ, 
. * కుండైన మనువృనీయ _ చెకుపతులు, ౨. డాయ; 

278 డె కు 2 రూప- ఇ. ఊ, &, ఓ, కౌ అ £297. 1. దొలగ్మదోవ కాలిరి _ ఒ న్ శ్ మ ఓ బొల 



శి01, 

802. 

808. 

శే. 

ఆ, 

వ. 
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ధథిప మాంసము నమలనీ పు 

రారిపురుషునకు నులథ మందు రానెల వార్యుల్ . 

అధిప యాపాఢముఖ్యంబు లె ననెలలు 

నాలుగింటను మూంసంబు నమల కుడుగు 

" టాయురారోగ్యబలకీ రు లనుఫలములు 

నాలుగింటిని నిచ్చు నన్నరున కంగా 

సగరనలది లీపన్ఫగథ గీరథముఖ్య 

నృపులు వార్షి కంపు నెలలు నాల్లు 

మాంసభతుణంబు మానుట నుభయలో 

కంబులందు' కెంపు గాంచి రండు. 

అనిన విని యజాతళ తుండు శంతన.పు త్ర తో నిమ్మెయి మవానీయం బయిన 

మాంసవర్షనంబు వాటించి తక్టినయపూపాదులు ఫల్మపభృతులునగు భత్యుందు 

లాచకీంచి యేలన ర్రింప "లెల్ల జనంబులు ననుటయు, 

—1మాంన్భొక్షజముందలి టచిబికోషంబు మానుట దువ్కురం అని చెవ్వు: 

నం, 181737 (కుంభ) 

అతనికి నతం డిట్టు' లను మాంీనముల చవి 

మరగినవారికి మాన వశమె 

యట్లు గాకయు సురళాస క్తునకు లల 

'మొలయు నధ్వ(శాంతు. డు ల్లిసిల్లు 

తతము శ్రీ ఘ్రమున లోపిత మగు గృశునకుం 

బుషి చేగమ వచ్చు భూపవర్య 

విను మాంసభకుణంబున నపూపఫలాదు 

లం దవ్విశేషంబు అరయ గలవె 

= మునచవి _ కొన్ని[పతులు 2 ణమునగాక సనత్ఫల తతులందు నట్టివిధంబుగలదే _ బా, 

004, పీ, 

801 1. డాయురారోగ్య య కొన్ని పతులు, 

02. 1. వార్షిక ంబునెలలు - కొన్నిిపతులు, 

108. 1. లుపయోగించి -అ ఇ 

B04. 1 

లి లను దద్విశేషంబు = కొన్ని (పతులు 



౨86 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

కే. మాంన మానినదోనంబు నుహితదాన 

విధుల చాయు దివిజపితృ*విధివిశిష్ట 

మెనయెొజచి గీ డొలయదు యజ ములకు 
a Ey 

బకువిధానం బు వేదంబుపనుఫు గాన, 

805, వ, ఇట్టు!గాన నంజుడు నమలుటయు నధికదోషంబులు 2గానియెడలునుం గలిగి 

యుండు నగస్తురుండు రాజులకు వేట విధించేం గావునం గుతూవాలంబు( 

గోవంలు ననియెడు భావంబులం బొరయక లోకరతణార్గంబుగా (గూర 

మృగవధంబును స్య్రోవా స్తవిక్రమార్చి తమాంసంబున _చేవపిత్ళపీణనం 
బొనర్చుటకుం గా ఒకి మృగమారణంబును జేంయుభూనాయకుండు దుకి 

తలం బొరయ కుండు విశేషంబు వినుము. 

806. ఆ అన్యృమాంనమున నిజాంగమాంనంబు. బో 

షింతు ననుటకంయెం కే జెట్ట లేదు 

మాంనభశ్షణాంబు మానుటకంాును 

మేలు లేదు కర్షుజాలకనున 

807. శే. మాంసభతుందోవంబు మాను దాన 

మహిమ ననుటయు మాంసంబు మణి భుజింప 

కున్నం జూవె ధర్మము 'అవ్వియును దలంప 

దయకు నద్భశంబులే కురుధరణినాథ, 

808, శే. ఆత్మవద్భకళత 1 పాణభయంబునందు( 

'శాణులకు నెల్లిం గని మాంసభషకరాంబు 

మాను దయ నార్ల మాననుండై న పురుషు 

డాతనికి (బవ్మాలోకాదు లాటపట్టు. 

809. క. భూతముల కలుగునతనికి 

భూతము లభిలములు నలుగు రూతహిళార్జి 

4. తథివిశేష _ల; విధిశేష_ వెక్కు[వతులు 
805. 1, గావుననంజుడు, గాకయునంజుడు - అనిపారములు, 2. లేదనికొన్ని యెడలునుం - 

అ ఆ, ఓ. వ, 8 భుజవికమా - ఊ, ఏ, 

3808. 1. జెడ్డలెదు - క, 

తీ08. 1, [పాజిచయంబునందు ఆ, కః ఏల 

809. 1. తలికభయ _ ల వెక్కుువతులు, 



810 

81l. 

819, 

818. 

B14. 

815. 

816 

అనుకాననికవర్వము_చతుర్ణాక్యాసము 
థి 

భూత! ముల కథయ మిచ్చిన 
పూళాత్మున కథయ మిచ్చు భూతావలియున్. 

ఆ, దానమును దవంబు ధర్మంబు య్ఞంబు 

ల్యూ 

'₹ె-చమంతతంత్రనత్యముల.ను 

బుధు లహింసరూపములు గాగ ఇప్పుట 

నెల్టకల్మ్ని సు మ్మహింసకలిమి. 

నరనాథ యహింసాగుణ 

పరిగరానము గొంతమ్మాతం బలికితి ధర్మో 

_త్తర యగు నహింసమేలిమి 
యరయం గడు జెద్ద దాని నలవజపు మదిన్. 

ఆ, అనీన సంతసిల్లి యమ్మహీపతి శాత 

కధికభ_కి (యొక్కి యస్మదీయ 

సంగరంలునందు. జచ్చినవారల 

శేది గతియొ నాకు నెలుంగం ఇప్పు, 

క్త (బ్రదుకుకేను జావును నుఖదు। 

ఖదములుగా జంతుకోగ కరుణామూః 

మదిం దలచు: (బాణలాథము 

వదలు టరిది గాన నట్టివారి నడిగితిన్ 

క, అనుటయు అెస్సంీగం దలంలితి 

విను మొకకిటం బునకును వేదివ్యానం 

బున లోకహిత మొనర్చిన 

మునికి నయినసత్కథనము మునినుతచరిశా. 

న, దాన నీయడిగిగయర్థంబు తెల్లం బగు నని పలికి ఖీష్ముం డిటనియె, 
య 

శకట పథంబున6 గీటం 

బొకటి వసం కాఆజి6 గాంచె యోగీం[రుండు జం 

257 

812. 

818. 

814. 

1 జెప్పుమ_ ఒ వు కశష 
1. టయుం వానునుఖ _ అ, ఊ ఎ, ఏ, ఒ చ.ల,. వశ ష 

1. గనడిగితి.వ 9, రహన్యంబున = ల 
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తుకలావమానసద ఇ 

(ప్రకారనం వేది చాదరాయయణిం డధిపా, 

817, వ. కాంచి నిగూపించి యాకృస్స డై ప్రగాయనుం డక్కి-టంబుతో నీవు భయంటున 

రయం శెకంగం వాఖెదవు కారణం కేమి యని యడగిన నది యమ్మునీం 

(దున కిట్లనియె. 

918. శే, తెప్ప చెకలంగ బండు లేతెంచుచున్న 

యవి మవోత్మ తన్నే మిజాళా రవములు 

గడ(క చెడ్లను దణీమి రొ వ్పెడునరాలి 

యులివు విని యుల్లమ.న( గడునులుకు వుట్టి 

819. వ, బతుకుకేను జావును బరమసుఖంబును నత్యంతదుఖం బునుం గాదె శాసన 

820. క. (కందున మేను సీదెయు నను 

కొందలపా టొండది (పాాగొడ్డ మగుట ద 

ప్పం దొలంగ6( బాఅదను ముని 

బృందారోక 2యపడె ప్రాణకీతి దలంపన్ , 

821. చ అన విని దాని'కిట్టు అను నమ్మహిళాత్సకుం జెంత అెక్స నీ 
మనికి దలంప నిందియ సమాజసుఖంబులం బొందం గీటము 

న్లను టది లేదు దుఃఖబహుళం బిది యీయొడ లేల చావు”సీ 

కనయము సౌఖ్యకారి యగు న త్తెజుం గీవు దలంచి చూడుమా, 

822, వ అనుటయు నక్కీటంబు, 

828, శే. అనషు కీటంబులకు విషయజము లె న 

సౌఖ్యముల( బొంద లే దను చదువు గలదె 

వినుము తమతమ శతెరువుల ననుభవింపం 

గలదు చావును భీతికిం గారణంబు 

819, 

8320. 

821. 

జా * పరమనుఖంబును జావత్యంత వీ కొషున 

“చదియు _ ఐ,ఒ.చువశ షి యరుదె _ ఊఉ. ఏ, వ్య యనుదె - అ, ౪ 
కిబ్లనియె _ అ, ఈ, ఏ. _— 



824, వ. 

825. సీ, 

826, వ, 

శి27. క. 

ఆనుశాననిక పర్వ ము_చతుర్ధాక్వానము ౭282 

నీవు నామనం బరసి తింతియ కాక యింత యెజుంగవే యది యటుంచ 
నాశెలం గవధరింపు మేను దొలుమేన నొక్క కూ దుండ ధనవంతుండ. 

ఆచారహీనత యతిలోథ మన్యధ 

నాపేతు (కూరత యవినయంబు 

మొదలై నదురుణంబులక్రు నెలను నెల 

వైయుండి మాతకు నధికభ_కిం 

శ్రీకి "యెష్పుడు నొనరింతు (శావ్మాణమాతు. 

డతిథి యొక్కరు. డొకయప్పుడరుగు 

చెంచిన నతని, బూజించితి నది కార 

అముగ జాతీస్మర గాంబు గగ 

EN మంచికర్మము సుఖము నొందించు టిపుడు 

గాన వచ్చె మునీశ్వర కరుణ నాకు 

న_కెఅం "గెటింగింపవే యతివిశదము 

గాల ననవు(డు నాతండు గారవమున 

ఆజంతువుం గనుంగొని నీవు సెప్పశేల దుష్కూర్ణు కోటివలనం గీటంబ వగు 

ఇబటీంగితి భవదాచరితంబులె న నత్కర్మంబులుం గాంచితి నమ్మేలునకు 

సంతోషించి కాదె నీతో సంభాషీంచితి  మదడియశపోవెేేమంబున నీదయిన 

కీటత్వం బపనయించెద విషాదం కీబపనయింపుము. తపోబలంబును గడచిన 

బలంబులుం గలవే మనుష్యుజన్మంమి నొంది మే లొనశ్చెడ ననుకోర్కి సీకుం 

బుట్టుట మేలు మానవులకుం గరగోభూమికృతంబు లైన సదసత్కర్మం 

బులం జోవె రేవతలును గీటంబులు నగుట వాటిల్లెడు నని పలికి వెండియు, 

సుకృతము అమ్మయి? గల్లుట 

నకట “జనిష్మృతియు( గల్గె నస్మత్సంద 

ర్థకతయు సీకు నొరవెనో 

డకు మున్నతపదము నిచ్చుటకు మెయికొంటిన్ 

820. 

827, 

87 

1. నమ్మతించి- ఆ 2 బునొండకుతపో _ ఎ కి భూతిమి శితంబులై న సత్కర్మ ంబులం 

ఆాూవె-ల 

1 జనపీరితిగలిగ _ అ ఓ, జనిశుతియు గలిగె నన్మత్సాన్నిధ్యకళశయు నీకునాద వె - ఆ 
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2268, వ. 

త్రీమదాంధమహాభారతము 

అ తెలం కీగాకర్ణింపుము. 

అపి వేదవొనుంథు గీటంతినోత్ ను త్తమజన్యమలు గలుగ సోను[గహీంటుటు lu 

నం 18-180-1 (కుంభ) 

829. ఆ. నీచ శూద వై క్య నృప జన్మముల. గమ 

880, 

881. 

892. 

888. జూ 

వృతి నొంద్యు;మెపుడు6 జిత్తమునకుం 

మి మ్రైజుంగునట్టిపోడిమి నొసంగితి 

ధర్ముపరుండ వగుదు చానంేసి, 

అని సాత్యవ తేయుండు గ్భప 

చెనసి సుధాధారం బోలు నీతణాముం ద 

త నువున నిగిడించిన న 

మ్మునిపతిం A _ించె భూతములు (దప్రీకములై ' 

అక్కీటంబును భ_౯ 

(మొక్కి శరం బతనిపాదముల మోపి మనం 

చెక్కుడు *పమోదమున గడు: 

జొక్క(గ౬ దదనంతరమ యనువులం £దొటింగెన్, 

= కారుణికత్వధుర్యుం డగు నప్పారాళర్యుం డ ట్లవలీల మేలొనర్చి కీటంఖుడ 
గృతార్థ ంబుం చేసి నికేచ్ళం జనియె నదియు నమ్మవోనుభావునిస్టశంచిన 
తెఅంగున జనియించుచు ననేకపుణ్యంబు లాచరించుచు. నృపజన్ఫంటునం 
బూజర్టంబై నరాజ్యంబు నొంది 

= ఏనుంగు లెక్కి వె క్కేనుంగు లిరుగడ 

రా దురంగంలుల *రమరు యొప్ప 

గొడుగుిలుం బడగలు ముడివడ కగాయక్ష 
వందోపాఠకుల రవంబు లెన(గ 

భూషణంబుల రత్నవుంీజంలుడి వులు 
దిక్కుల నెల్టిను దిటుకొన(గ 

828. 

881. 

888, 

8B om బా లా 

= గెరిగించెద _ ల 

* ద్రమదంబున - ఎ వ లి, దొరంగెన్ _ శ, వష 
* ర్థత్వంబుంకేసి _ అ, ఐ ఒ. వ కశష 
॥ రవణమొవ్ప _ 

(సొరురేఫకూవము) 

ష.న ౨, లునుదరిండ్లు న్కు నురరిండ్లు 
ళ.రలో ఈపదములేదు; లుంజామరల్ - అ ఓ, 
మాగధుల _ ఏ; గ్ ఇవ్మిపదీప్తులు మీక ప, 

- అర్థము విదోర్య ము, 
3 నెల్లెడ - వీీళ. న, 



తిక్క. 

శిశిర. 

886. 

887, 

386. 

ane. 

840. 

ఆనుశాసనికపర్వము-చతుర్ధాక్యానము 

సామంతీకవిజన సమం తినీముఖ 

పరివారవై భవస్ఫురణ మలర 

చేవపతివోలె సౌత్యవశేయునా క 

మమున శేశెంచి తశ్వాదకమల మాత్మ 

ముకుటసంగతముగ6ం జారి యమొక్కల గరుణ 

నాళ డెత్తి తన్న స్తక మక్కుసేర్చె. 

8 ట్లళ్యాదరంటున సంభావించి శిమ్యజనంబు నియో గించి 

రాజన్యసము చిశం బగు 

పూజావిధి యాచరించి పుకుపో త్తమ నీ 

వీజన్మంబున సన్నుని 

రాజీకి వెల గగుతపశ్చరణ మొంద వనా. 

+ గోవులకై యొండెను వి 

(పావలికై.యొండె నిర్భరావావకేలీ 

(ప్రావీణ్యము 'మెఅసీ విడువు 

నీ వసువులు దాన నధికనిర్మలత యగున్ 

' ఇట్లు నిష్మల్మపత్వంబు సిద్దించిన 

ధరణీసురజననమహి మ 

దొరకొను నీ కని విధించి దుర్గాంతరిపు 

స్ఫురణహరణసరిగాతు న 

న్నరపతి వీడ్కొల్చె మునిజనంబులు వొగడన్ 

. అతడు నానందసంభరితాంతరంగు6 

డగుచు దండ పణామంబు లాచరకించి 

యరిగి యమ్ముని చెప్పినయట్ల చేసి 

భూమిసురజన్మలాభంబు కొండె నధిప 

. ఇవ్విధంలున సద్రిజుండై 

6 వరిజన - శ 

వ] 
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841. 

842. 

848, 

844. 

క్ట్ క్. 

946. 

847. 

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

= పుణ్య స్టలముల చెల్లన 

గణ్యము లగు యూ పములు (వకాళములుగ( గ 

ర్మణకితేయు వివిధరత్న హి 

రణ్యాదికదానములను |బ్రస్తుతి శెక్కున్, 

అధ్వరంబు లనేశంబు లాచరించి 

యతండు మ౭జకియును బాదరాయణుని( గాంచె 

సదయచి త్రత నస్పరాళరనుతుండు 
పిడుకెలుపంగ( జని యళోవిథవ మెసంగ, 

= (వశశీలతం బరంగి తుదికొ 

శశమఖునకు శనగ్గలంపునఖూ డ్రై యమరా 

ర్చితసంస్తు కథవ్యవద 

స్థితి నవ్యయపర మసౌఖ్యసిద్దిం దన₹5్. 

+ అని చెప్పి భీషమ్ముండు. 

. మను జేంద కురుమే తం 

బున నద్భుకఘో రసమరమున నమ్మాడ్కిం 

దనువుణు దొఅంగిననృపులకు 

ననంతనులఖగతు'లు గల్లు టనుమానంచే, 

=. థవదీయబంధు లందలు నూర్జ్వలోక పావుల నీ వమియు ననుమానింపకు 

మని పలికినం వాండవ్యాగజుండు సరమసంతోవభరితాంతఃకరణుంతై. సుర 

సరిత్ఫూనుతో విద్యాతపోదానంబులలో _ 'నెయ్యది విశేషం ెటింగింప వే 

యనుటయు నమ్మహీపతి నమ్మవోమతి గారవంలునం గనుంగొని, 

. వ్యానమై[శేయవుణ్యసం వాద మనమ 

వినిన స్మీపళ్నమున ది వికదమైన 
యుత్తరం బగు నేళాాగచి త్తవృ త్తి 

వగుమ నీ వని పల్కి యి ట్లనియె నధిప, 

య. 

తికి. 

B46. 

548. 

జా 

pw గా 

సానములెల - ఈ. ఉ, ఏ ఓ, చ, ల. 
ఫ్ క్ 

, ననుగలంపు నఖుడై_ ఈ, ఏ, అ అ.౨, డయ్యునురార్చిత ఎలి, 

=, అగుట, యననుమానంబె -ఏ. ఒ.చ ల 

= లైరి నీవేమి -ల 2 విశిష్టంబెరిం . ఆ, ఇ, చ, ల 



848, సీ. 

శిర1, క, 

B62, క, 

858. ఉ, 

అనుకాసనికవర్వము_దతుర్ధాక్వానము 

ఎవి వ్యానమై (కోయనంనాదము భీమ్యంయ భార్యురా జానవం తౌవ్నులి 3 

నం, 10-182-1 (కుంభ) 

వ్యాసమునీం|దుండు చారాణసీపురి 

కరగి ముక మకేయుం డచట నునికి 

నాతనియున్నెడ క పకాశత6 జన్న 

నెటీ(గ యమ్మహిళాళ్ముం డెఅంగి భక్తి, 

బూజించి యుత్క్భృష్టభోజనంబునః దృష్తి 

చినిన నధికవికాసరు చిర 

ముఖు(డై న యమ్మహాముని జూచి మోద మ 

గ్గ మయి మీయందు గానం బడి'యొ. 

. గారణం జే మొకో యని గారవమున 

వాతం డడిగిన నత6 డధికాదరమున౬ 

పము కుత మౌచిగాం గల ధర్మకోటి 

లోన 'ెల్లను నధికంబు చాన మనియొ. 

అని నుజకీయును 

చానార్ష్యవ స్తువులలో 

మానిత మన్నంబ యన్నమయను అసువులున్ 
మేను! దదీయ బలంబును 

గాన బుధులు చాని( దగ్గ గ కొం|డు మధిన్, 

తప ముల్ళివు కల్మష ముల 

నపగతమ.ల కేయు విద్య కాస్పర మగు నా 

తపసి మహితదానంబున 

నుపచిత మగు విద్య దపము నుత్కర్షించున్ ఇ 

కాన తపంబును విద్యయు 

ఠా'నౌదాత్త్యవవర్డి తంబులు విద్యా 

నూనత్వం! బచ్యుతుం గను 

రానికి దీపంబు స| ద్వత[పవణులకున్. 

కావున నన్నదానమునం గా శెటు లుండు మవే[వమోద మ 

ఇార్టివిలిచి తు ( డై నను మవా _త్రరదానమునళా వికుద్దస 
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ద్యావతనొందు నిక్క మని పల్కె నశేం [ద తపందు విద్యయుః౯- 

దై వతపూజనీయములు దానము వానికి 1బోషకం బగున్. 

854. క, అని శాంతనవుండు సెప్పిన 

విని శాంతేయా[గజుండు విమలమతీ యం 

గనలఫవమాచారంబులు 

వినంగ నే వలతు. ఇెవ్పవే 1తైలియంగన్ 

తి55. వ అనిన నతండు కై. శేయీళాండిథీపంవాదం*బున నిది బెల్లం బగుం జేప్పెద 

విను *మని యి ట్లనియె, 

866, శే. సుమన యనియెడు కై కేయి యమరపురము 

నందు కాండిలి గని భవ్యమైన దివ్య 

పదవి యేవర్తనమునం జొప్పడియె నీక్రు 

నతివ చెప్పుము నా కని యడిగె నధివ 

85 వ, అని యడిగిన నాయమ కయ్యంగన యి ట్లనియె, 

858, సీ “మామకు నత్తకు కమార్చల్క- దేవపి 

తతిథిపూజనములయందు సొలయ (5 
నిలీవడి. దలవాకి లెప్పుడు చనెలబు(గక 

*వెలుచ నవ్వక కుద్ది వెలయ విప 

నిక 5యోపిక గల్గి చెట్టుచు వర్తింతు 

వలయు కార్యములకు వెలది మగుడం 

858 1. బోధకంబగున్ -ఆ రీ వీ, ష;పోషణంబగున్ _ వ 

864, 1 శేటపడన్ - కొన్నివతులు, 

శికర 1. బనునితిహానంబుగలదువినుమని - వీ శే ష, 2 మనినలిక్రి యిట్లనియె _ కొన్నివతులు 

857. 1. నుమనకు - జ 

953. |! , ఇచ్చట సత్యాగౌవదీ సంవాదము చూడదగును ఆరణ్య _ 5, 291 2. మార్వల్క- 

కొన్ని|వతులు, 8 వాని _ ఉల శష, స; దాడి - ఇది “ఇలు -]- పాడి' యగును 

వ, వెక్కు[వతులు 4, వెలిలిచెవక - అ. ఖ 5 లెక్కటియేన - చ ఇ, వ, శ. 

న కొన్ని|వతులు; లెప్పుడునేన - &; లెక్కుడియనవెట్టు - ల, 6. నొలసి, వెడవి- 

అని పాఠములా 



869. 

860. 

Bel. 

862, 

868. 

క్ర 

అనుశకాననికవర్వము_చతుర్భాళ్వానము £95 

బతి వచ్చునప్పుడు భ_క్షియు వేడ్యయు. 

వొదల నాసనపాద్యములను సుముఖ 

భావమునను సేవ కీవాటింతు. బిడ్డల 

శక వదల: దిట్టం జెట్టం గనియు 

నాకు వేట ప్రియ మనంగ లేదు వతి మెచ్చు 

వంటకములు చవిగ వండి యిడుడు 

, వరు. డొకవెంట నెన్నండు [పూసగతుం డగు నాంటం గోలెన 

ప్పురుషుండు నచ్చునంతకును బూవులు పూతలు మేలిచీర లా 

భరణాము లెక్కుడుం జవులపాక విశేషము *లాదరింప శే 

ప్పరుసుసం *గొల్చు. గూడీరువబంధులకుం దగ నెమ్మి నల్పుదున్. 

గోవులు మొదలగు తిర్య 

గ్లీవుల సుఖవృత్తు లరసి చెల్లింతు గృవా 

శ్రీవ ర్లనంబునకు( బతి 

భావము సంక టపడంగం బలుక నొకటియున్, 

. అగ్ని యోపి రతింతు రహస్యమైన 
చాని వెలిపుచ్చ గర్భంటు దాల్చి యున్న 

యపుడు వాచవు లెల్లను నవుల( జెట్టి 

చాని కెయ్యవి *వథ్యముల్ వాని గొందు. 

అని చెప్పి యట్టిచందం 

బున నడచిన సరికి లోకములు రెండును సౌ 

ఖబ్రినిరూఢి 2రున(గుం బొగ డొం 

దు నరుంధతివోలె నవ్వధూటి న శంచా: 

నృప యి యాఖ్యానము ప 

ర్వపుదినమున భక్తిం జదువువాకలు విను పు 

881. 

7. సుఖము _ ఉ. దో, ల, 8, పాటింతు, గావింతు _ ఆసిపాఠరములు 

= లాచరింప _ ఎ, క, ఇ. వలి గొల్చి - వ, వీ. న 8. గురుబంధులకుం _ వ, వీ 

శ, షన, 

= అన్ని - అ ఈ. ల, 2, నథ్యంబుదాని _ కొన్నివతులు, 

, రెంటను - ఆ, అ ఇ, వ 2, యెసగు _ ఊఉ ఖ. చ. 
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B64. వ. 

885. సీ, 

$66. క. 

శ్రీవదాంధమహాఖారతము 

ణ్య్థపురుషులును నాయ్యుళ్ళీ 

లపరిమితము 'లొందీ యమరు అగుదురు పిదవన్. 

అనిన నిని ధర్మనందనుండు నర్వశా(స్త్ర సారం ద్నై (శేష్టం బగు నకుమైయు 

కెయ్యది పితామవో యను గ్రహింపు మని యభ్యర్థిం చిన నాపగేయుండును 

కృఫావిధేయుం డై_ నారదపుండరీకనంచాదం 1చాకర్ణ్మ ంపుము దాన నీయజగిన 

యర్థంబు డెలియును దీరపరుండును జవపతత్చరుండును బుండరీ క థిధాశుండు 

నైన మవోద్విజుం డొక్కాయెడ నారదమహోమునిం గని భక్తిం (బణతుంగ్రై 

యిశ్తెఅంగునన యడుగ నతం డళతని  !ట్లనియె, 

_నారదత్తుండరీకనంవాదోం బయ వల్ మోతివోన్యచకారము:_ 

నం, 18-196-1 (కుంభ) 

పర మేష్టి చెప్పిన పరధర్మం బల్బ 

ఫణితి మహోర్థంబు భవ్యమతికి 

(శోతవ్యమును బరిజ్ఞాతవ్యమును దాని 

విను (వకృతికిం బర మన6 బడిన 

యిరువలే నగుతత్వు మరయంగ జీవాత్మ. 

డాతండ సర్వ భూతాత్శకుండు 

నరు డన వెలుంగు నప్పురుషునివలనన 

కలిగి నారము అన 'వెలఫినట్టై 

యన్యతత్వంలు అతనికి నయన మగుట 

నతడు నారాయణుం డన నతిశయిల్లు 

విశ్వమును దనయంద యావిర్భవింప 
విలయమొంద నద్దేవుండు విభుతం బొల్బ్చు. 

పరమ(బ్రవ్మాం బనంగా6 

బరత_శ్ర్వ్రంబినంగ బరమవద మన(గా నీ 
శ్వ్యరు డన విష్ణుం డన జగ 

చృరీతత నారాయణుండు చా వెలు “ొందున్. 
బొంది యునికీయమరును విదవన్ _ ల, 

, బనునితివోనం వాకర్ణింపుము = రి, 

* తుడు _ ఈ, ఏ, 



887. ఆ 

868. ఆ. 

866. వ. 

B70. ఈ 

8/1. ఈ 

£/2. క, 

ఆనుశాసనికవప నా 
పర్వము-చతుర్థాళ్వాసము 

అతండు వానుదేవు( డన నాత్మ యనంగ వే 

చాంశవాక్యబ్ోధ్యు(కై. వెలుంగు 

1నరున కప్పుదములు నామాంతరంబు ల 

శ్ఞాంతరంబు కేనియట్టి వనఘ, 

సర్వశాస్త్ర వాక్యసమితి నాలోకించి 

మటియు దృ ఢవిచారమహిమ( దెలిసి 

నిశ్చాయింవ6 బడియె నివ నారాయణు 

"నెపుడు. దలంప వలయు నిది యొకండ., 

కావున, 

పరమాను ప్పేయం విది 

నరోత్తమా సీవు నెపుడు నారాయణు: ద 

సరత 6 దలు చెరకు సవి 

_స్పరణాస్తా ర) ర్థముల (శందు: దలపో(తలకున్ 

విను మొకయించుక సే వై 

నను నారాయణినిం దలంచినను సుగతిం గనున్ 

మనుజు డనిన మది నెప్పుడు 

నునిచినయాతనికి వాలే యు త్రమధిషణా 

స వణవయుత నషూ నారా 

యణాయ యను నతరాలి జినంతప్పా్ప్తి 

తంమున జిహ్వూకు6 'దెచ్చిన( 

(బణవాడ్డ్యం వైన శివదము. బడ యుదురు నరుల్ . 

'నారాయదాపదవాచ్యం 

చవారయ (బహ్మ్మంబు దాని ననికోము వినియుకా 

సాారమతిం దలంచియు నిం 

పారంగ6౬ బొగడియు రమించు టతులహిత మగున్ 

297 

878, క, 

867, 1 

872, 1 

aR 

, నరునకవ్ప అ, ఈ, ఊఉ, ఊ ఎఓ.చ వీ శ ష,నరులకప్ప- వా, కొన్ని[వళులు, 

॥ (పణవయుతనమో _ అ. ఈ ఊ.ఎ ఓ.జెక, చ; (వణుతయగు _వా,వీ శో, 

ష, కొన్నివతులు,2 నంశ్యప్రావ్రై - ఆ. ఓ క వ, 8. పరము - ల. 
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34. తే. *విండు నారా యణవరాయణుండు పాత 

కముల గెలిచి వెలుంగుకు కాదు తన్ను 
నా క్రయిం చిన వారికి నతుల మెన 

వెల గు నొసంగంగం జాలుటకీ వేధచేత, 

875. క చతరఠాళమములలోపల 

నతులమతీ యెందు నిలిచి నతనికి భ_క్తికా 

మతిం గేళవుం గూర్చక న 

ద్లతి పెఅకర్మముల నేల కల్ల[గ నేర్చున్. 

376. క, కను టరిది యొండుమెయి వి 

ముని భక్తిం గనుము నీవు సువ్రత యద 

వుని వినుము భ_క్తవత్సలుం 

డనునామము గలిమి దృళ్యుః డగు భ క్తులకున్. 

877. క. అని నారదు( దుపదేళిం 

చిన *నానై మ్రికుండు నియతచిత్తుండై వి 

ముని నర్చించు శభ _ిక 

మననఫిశేషమున నెపుడు మనుజారీశా. 

876. శే. కంఖచక్రగదాధరు Ire బుండ 
గి 

రీకదళసన్నిభాతు. గిరీటకుండ 

లాలిరాము (శ్రీవత్ససంళోభివకు( 

గౌాన్తుభోజ్జ్వలు. గలలోన( గను నతండు. 

879. క. చిరకాలంబున సాజా 

త్కరణంబును గలు దానం గానని'వదముం 
కారయనిశుభముం గలవే 

కుగువర నీవు నతిభ క్రి గొలువుము విమున్, 
రా 

874 1 విందు - ఖ, అ 2 వివేకచరిత _ ఓ, 
876. lI మై _ కౌన్నివతులు. 

877. 1. నాతండధిక వినయలితుండె _ ల, 
873. 1. చారుపుండరీక _ అ. ఇ ఈ ఎ ఏ, కుఐ,ఖ, ల 
870. 1 వథమున్ _ కల న, 
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880. క, అనిన విని హర్ష పూరం 

881, వ. 

బునం జిత్తము దేల ధక్మపు త్రుం డాకం 

*తనునుతునకు: (బణమిళ్లిం 

దనువున( బులకాంకుర | పతతి *జాదుకొనన్. 

(పణామిల్లి యతనితో చాన్మపియ వచనంబుఎ శెంటియందును నధిక రంజనం 

'జెయ్యది చెప్పవే యనుటయు నద్దేవ్యవతుం డన్నరచే వేత్త మున కిట్లనురెండును 

మంచి ఇజంగుల యెవెరిచందం బెజీంగి నడుపునది దానంబు రంజకం ఐగుటం 

"దెలుప వలవదు సామవాదంబు శేగుణంబు దెల్లం బగునట్లి యితివోసంబు వినుము 

చెప్పెద బుద్ధిసంపన్నుం డగు నొక్క (ావ్మాణు ండు విజనం బగువనంబునం 

గారర్భివకంబున మెలంగ6 దన్నాంసం చావోరంబు గొనుట కయి దార ణుం 

డగు దానవుం డోతనీం బట్టికొనిన సాంత్వవభామరాంబులు 'దియోగించువా. 

డయి యశ్విి పుండు గలంక యు గొందలంబును లేసిడెందంటుతో నద్దానవు 

నాననంబు గనుంగొనిన నాధై ర్యధురుస్టం గనుంగొని తడియం బగు నదాత్త 

త్వంబునం జిత్తంబు రంజిల్లి యద్దనుజుం డద్దరాదివిజునితో మరీయం బగు 

(పశ్నంబునకు సదు_త్తరం బిచ్చిశేని నిన్ను విడిబేవ ననుపలు కు వలికి తనక్ రీరంబు 

డయ్యుటకు "వెుకం వాజుటకుం గారణం జేమి యని యడిగిన నమ్మహీ 

నురవరుండు * వేగిరపడక కొండొక నేపు విచారించి మవోపుర షా నీయట్టి 

కృపాపరుం డడుగం దోంధివతెణింగునం జెప్పుట మేలు కాదె యాకర్షింపు 

మని *సౌముఖ్యంబు నొంది, 

8౧0. 

881, 

, తనసుతు - ల శ, వెక్తుపతులు “శంతను” శబ్దముకొ ంతవిచారణచేయదగియున్న డ్ 

మహారభాత నామాను[కమణికయందు ఈళబ్దము 'శాంతను' అనియున్న ది, తెనుగులో 

ఇది ఆదిదీర్భముగా లేదు, అ'పేఫిషంటువు నందిది శంతను అనియేయన్న ది శంతనుని 

కుమారుడు ' ంతనవుడు అనగా భీష్ముడు తెనుగు, నండిదీ ఉకారాంతమా అకారా౭తమా 

యని సందేహము కలిగించుచున్నది. ఉకారాంతమైనదో శంతనుడు, శోంతనవు అసి 

రెండురూపములు రావలసియుండగా శంతనుడు అశురూపమే కన్పించును. శంతన వు 

అనురూవము లేదు మను వటు, కబ్లములకు “కుజ్'రాదు అస్టే శంతను శబ్దమునకు 

'వు' వర్ణాంతత లేదని యెంచవలిను 2 షాదుకొనన్ - ఆ. ఈ ఏ కచ, 

1] కరుణంబు - ఓ షన ౨. నంళయంబున - అ శీ, వెరగుపడక - కొన్ని [వతులు 

4, సఖ్యంబు నొంది -ల 
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862. సీ, చుట్టాల నీ దగుచెట్టతనంబున( 

కాసి పశ్చాతాపవరు(ఢ వగుట 

లేమి గల్గిన దుర్గ భా మేయధనములు 

గోరుట మొగమోటగూరి యొరుని 

చే( బడ్డ నిన్ను గెల్బితి నని యాతం డు 

బ్బుట కృప నుపకారమునకు (6 వాత 

ముగ నీవు చేసిన పురుషుం డామేల్ దన 

యలఘు పౌరువమునం గలిగె ననుట 

ఆ. కుమతిజనులు నీదుగుకాములు గొనియాడ 

సిగ్గువడుచు బుధులచేతం బొగడు 

గాన మరుగు చునికి వీనిలో నొక్కటం 

గార్భ్యపాండురతలు గలుగు నన, 

888. వ. అని వెండియు 

884, సీ. ఉచితంబుగా నెటి నుగ్గడించినమాట 

సథ యి య్యకొనమి వల్ల భకు నీదు 

తప్పు అల్లం బయి తాపంమి6 బొందంగం 

చేర్చ ౦గ చేరక |లిప్పికొనుట 

నీసొమ్మునకు నొరు డానించుచుండంగ 

దానికీ. రగరత డోల(చు చునికి 

దులువ పిమ్మట నిన్ను దూషించుపలుకులు 

1కులజులు నిజముగాం గొనుట నీవు 

శే, మానువంలుల నడపంగ మాయక్షానిః 

గాలం జెలులు గాంచుట వగకళిమి పేర్ని 

దాని వెలిపుచ్చ ?నోవమి వీన నొకటం 

గార్భ్యపాండురత్వం బులు గలుగు ననఘ. 

885. వ. అని మజియును 

502, 1, నధివ-ల 

884. 1. జనములు _ కొన్ఫి(వతులు లి, దోవమిదీన నాకట ఎ రి, 



ఆనుళాననికవర్వము-చళుర్థాళ్వ్యానము 801 

000. సీ. భార్య పు త్రకుం డల్లుం ణఉంర్భవృ త్రము లేమి 

(గుమ్మరించుట జనకుండు దల్లి 

సోదరుల్ నవయుట యుర్వీనురుని గోవు! 

దొలుమేన+ జంపుట దుష్టబుద్ధి 

భూ సురజేవార్థములు పుచ్చికొనుట య 
రము గోలుపోక ఇాంధవులవావు 

వాలికు మొగమోట. బనీగొనంగా6 దన 

యకమున కంతగాయంబటు గలిమి 

కే. "పద్దకాలంబు యత్నసంపీడ నొంది 

చెల్ల లజేసినపనీ యొక్కఫొల్ల పగతు 
గా ధా 

శే నసిద్దతం బొందుట వీన నొశటం 

గార్భ్యసాండుర త్వంబులు గలుగు ననఘ, 

867. క. అని యి “కేర్పడం చెప్పిన 
విని యద్గనుజవలి మెచ్చి విడిచెం గుంతీ 

తనయా[గజ భూసురసాం 
త్వన మిట్టది యడుగు మింక !వలసినదానిన్. 

888. వ అనిన నజాతళ్యతుండు గంగాపుత్తు )౨వదనంబునం జూడ్కి. నిలిపి *మోడ్చిన 

కరంబులు శిరంబునం గదియించి 

989. తే. మమ్ము సంసారచారి *పారన్యులజీర్చు 
యానపా[తంబు నీకరురాతికయమ 

యణ లకల్మమషములం జాపునట్టిదాని 

వినంగం గోరెద నొకపురావృ త్త నునఘ, 

890. క. ముని నునుజపతులనన్నిథి 

నిను నీకృష్ణుండు మాననీయచరిత నే 

డు. నుపౌసించుచు నున్నా 

డ ను_త్తమ పీతి కదాని నాకర్ణింపన్ , 

897. 1, వలచిన వానిన్ _ కొన్ని|వతులు, 
898. 1, మొగిడ్చిన - ల, 
889. 1 రీరమ్ము-ఈ ఏ,ఐ, ఖ, 
890 1. నీత డాకర్ణింపన్ _ ల కొన్నివకులు. 



Mrs 

B02 శ్రీమదాంధిమహాభారతేము 

891.56. సమోోదమ్మున చేనుం 

దమ్ములునుం చేల సత్క-థాక థీనపర 

త్వ మ్మాదరింపు మునీవ 

గ్షమ్ము నృపచయమ్ముం బులక రాజి వహింపన్ 
గి 

892, వ. అనుటయు భీష్క్యుండు. 

898. క, 

894, ౯ 

895. వ 

పుణ్యం బగునితివాన మ 

గణ్యాగుణా నీకుం జెప్పం గను !సుకృతము! గా 

రుడ్యానిధి సర్వలోకళ 

రయణిన్రిండు గృష్ణుండు విను వరంబు( బడసితిన్ 
(3. 

. పారాళెన్టదిమునులు 

నీశాజన్యుల ను వినికి యెంతకు లేదీ 

గారాము నాకు. బరమో 

— 
చారపదావా పి గాదే ధర్మతనూజా, 

. నీయడిగిన యట్టిదాని!ి నొక యితివోఎంబుగల దది యుమామ హౌళ్వరసంచాదం 

బనం బరగు( జౌరవో తమా యప్పురావృ త్తంబు [పవ _ర్తించుటకుం గతం 

బై నకథ మున్ను చెప్పీ మజి దానిం ఇప్పిన నొప్పి యుండుం గానున 

నప్పరిపాలిం ఇ ప్పెద నవధానపరుండ వయి యార్లింపు మలి పలికి హారికిం 

బరమభ _క్తిం డ్రగామిల్లి యస్పాండవముఖ్యు ముఖ చం[దచం|దికం దనవి 

లోచనచకోరంబు లాన నమ్మానవపతికి నమ్మాననీయమతి యి ట్లనియె. 

—; భవ Bry నతు; "భీముడు. ధర్యాపానతు (బ్రీళమ్ణుశచర్మితంటు చెవ్పుటు; 

నం, 18_208_| (కుంభ) 

£896. క తనయుని బడయుటకై తప 

'మొనరింషంగ రుక్సిణియు సముత్సుకవృ _త్రిం 

891. 1. నమునన్ మమ్మాదరింవు _ ల. 
899. 1. మమతలు కారుణ్య _ ర. 

శి95 1. ముఖచంద చంది - 6, ముఖచంది - వా, వెక్షుపతులు 



867. వ, 

8908. తే, 

899. క, 

ఆనుళాననికపర్యము_చతుర్భాశ్వానము 

దనతో ర చుహినా దికిం 

జనియెం గృష్ణుండు మునులు సంతన మందన్ , 

808 

ఇట్టుచని ద్వాదశవార్షిక [వతోక్సిష్టుండై యున్నకృష్ణుం గాన మునీందులు 

నారదపర్వతవాగ్థసవాల్మీకిదేవలకాళ్య ప పథృతులు శివ్యవర్గందుతో వచ్చిన 

వారలం వాదాస్టననాదిసముచిళార్చునంబుల నంభావించిన చార లద్దేవునిం 

బరివేష్టించి పుణ్యగోపష్టీ నడపుచున్న సమయంబున, 

అతని ముఖమున వెడలి మహాగ్ని యమ్మ 

హీధరము ఏపినంబుల నేర్చెం బడీ 

మృగయుతంబుగ సిద్దసాధ్యగణములు 

సమాకులత్వంబు( బొంద బె ల్లడరి యధీవ. 

ఆ కృష్ణుడు నిజసౌమ్యా 
cm 

లోకనమున నాశిఖిని *మలుంగం వేసెంబూ 

ర్వాకారత నవ్వనము ని 

'రాకులతం బొల్చె నది మహాద్భుత మయ్యెన్. 

400. శే. దాని కమ్మును లెల్లం జితమన భయము 

విన్మయంబును బెనయగొన వెఅ(గుపాటు 

గదిరి చిత్రరూసంబులకరణి నుండ 

వారిం గన్గొని రుక్షియీవల్లభుండు. 

401, వ, మీ రీయనలంబుశెఅం గేమిగా 'నెజీంగితి రున్నరూ "వెజింగింపవలయు 
ననుటయు వారలు సభ_క్తికంబు అగు చీత్తంబులతోడ, 

402, క, దేవా విశ్వము గలుగుట , 

నీవలనన యడంగుటయును నీయంద భవ 

897. 1. నిష్టండైయన్న _ ల, వీ శ షన కొన్నివతులు 

899. 1, సులుగ _ ౯, ర; ములుగు. నూ, ఈపాళఠమున వాక్యార్థమునరిగా అన్వయించుటలేదు. 

401. 1 భావించితిరి యున్నరూపు - అ, 



B04 

408. 

404, 

405. 

406. 

40. 

408. 

శ్రీమదాం(ధమహాథారతము 

ద్బావాధీనను సకల 

స్టా వరజంగమసమాహితిత్వం జెలన్, 
0 m౧ 

. నీవు మమ్ము బోధింవయణగా నేర్రు గాక 

యిమ్మువోనలస్ఫురణంబు నిట్టి దనంగ 

నేము నేర్తుమె యేమియో యెజు6గకునికి 

గాది నివ్వెజపడితిమి కమలనాభ, 

అనుటయు భవదీయచేత?[పసన్నత! గాది. జగంబుల 

నాధారంబు. 

కావున మీకుం (బ్రియముగ 

నీవహ్ని తెఅంగు చెలియ *నెజీ(గించెద? జి 

అైవెలత విడువు( డని కమ 

లావరుం డి ట్లనియ వారలకుణి గురువర్యా, 

ఒకదానవు(డు జగన్నా 

కళకు డి త్రణిం గలడు వానిం జంపుట కేంబూ 

నక యమునికి గలిగె వాండ 

'మ్రుకళావిదు:. డగుట నాకతంబున నగుటన్, 

కడు. (గొవ్వి వాడు లోకము 

నుడుకుల' జెట్టంగ 'విసివి యు| గతపముకం 

గొడుకు, బడసి యద్దనుజునిం 

బొడవడంగింపం దలంచి భూరి వతమున్ 

నడప మదాత్మ యగ్ని యయి నావదనంబున నిర్గమించి యె 

క్కుడు*వడి పద్మగర్భుకడకుం జనె నమ్మహితుండు మన్నథుం 

వర్తనంబులకు 

402, 

404. 

405, 

407. 

405. 

1. 

- తంబెల్టిగవన్ -అ ఈ 

తచూవె_ల, శ వ. కొన్ని|వతులు, 

= నేజెవ్పెదిజీ - చెక్టుపతులు. 2, !కువంకవరా _ వెక్షు వపతుల, 

ఉ. ల, కుమధురో కిన్ _ ఊం కుధీరవరా - ఓ, 
గదిరి, గవిసి _ అనిపారములు 

l. వడివద్మ -శాష కొన్ని[వతులు 

కువరదుం డై వా 



409 

410 

All 

412 

న, 

సీ, 

కో 

చ, 

ఆనుకాననికపర్వము-చతుర్థాశ్వానము 806 

గొడుకుగం బంది వే తను మగఃడ్చంగ వచ్చె గడంగి పోవున 

పుడు వన మేశ్చి నేను గృపం బూర్వవిధం బొడంగూడం జూచితిన్. 

ఇద యద్దవానంబు తెజం గని చెప్పి యప్పరమపురుషుం డమ్మునివరులతో 

మజియును. 

లోక్యతయంబున మీకు నవిదితంబు 

లేదు |త్రికాలసం వేదులార 

యు_్తమంబగుపు రావృ త్తంబు చెప్పి క్ళ 

తార్జుం జేయుండు న న్ననిన వాకు 

నవినయంబుగ 6 గృతాంజలు అయి మ మ్మింత 

చెద్ద సేయుచిె నీవు "వెద్దలకును 

ఇెద్ధ వయత్నసంభృతజగ త్త )యుండవు 

విశ్వ వకారసంవిదు(డ వేము 

నీయఅుంగని యితివోస మేయుగమున 

"నెజీంగి చెప్పుదు మనవుడు( జిలుకేనగవు 

"మోమునకు. జెన్ను వేయ నమ్బుకవారు డు 

వాగలకు నిట్టు లను! గురువంళవరస్టి, 

మానుషయోని జనించితి: 

గాన మదీయ మగుబుద్దిగారవము దదీ 

యానుగురాతోోపహితము 

గా నెలు(గుండు మీరు సెప్పుకత విను 1టసడే, 

అనుటయు వార అందు ది యంబున నానికి నియ్యకొన్న నె 

మృనములతోడ నీపనికి మాన్యచర్మితుండు నారదుండ త 
గ న స క్కి.న వెలఖివారు చాలకు (పకీ ర్యవివేకుండు కృష్ణు, డర్భితో 

వినగ బురాతనం బయినవృ త్రము నమ్మని చెప్పుటొ శేప్పగున్ ' 
టె d 

= కసంవిదుడ _ కొస్ని|వతులు, రైకవిదుడ వాని - ల. 

+ టరుదె = కొన్ని[వతులు, 

+ టొప్పెడిన్, జొప్పెడున్ _ అనిపాథములు 
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41తి చ, అని తగ 'నేకవాక్య తం (లీయంబున నాతనితోడ నీవు మున్ 

కోనినది విన్నయప్టిది (వకామకుతూ వాలచిత్తు( డై నక్ళ 

ముని ఏనిపింపు నావుడు మనోజ్ఞ కథాక థనంబునందు చే 

డ్క నిగుడ నమ్మునీందుండు వికాసముోనన్ మొగ ముళ్ల నిల్లంగన్. 

వ? ఉమామ హేళ్ళార నందాదోందితు బితివోనమయు :- 

సేం, 18.21,5-]1 (కుంభ) 

A414, క, నారాయణసౌవోర్జో 

చారత్వవిభూతి మున్న తనకు గలిమి న 

న్వారాయణిని మనోరథ 

మారం 1బూరించె కంక రాంలికలకథన్ , 

415. వ, అ ్రెఅంగు వివరిం చెద నట్లు సమ_న్ఫసంయమిసంఘంబును (బస్తుతిపూర్వళం 

బుగా నియాగింవం (బ్రియంబునం బురాతనకథా కథనంబునకుం బూని 

యత్రేవముని యద్దేవక్రీనండనునకు వందనం అాచరించి తద*భివందనంటు 

వడసి యవ్విభున కి ట్లనియి. ' 

4186. తే, తీర్థ భజనం గునకు "నెందు దిరుగుచుండి 

యిత్తుమోరనగంబున "కేను వచ్చి 

కంటి రమణీయ మగు శేళి'కావనంబు 

సకలఅతరువల్ల రీగుల్మచారుితలము, 

417. 5, కోకిలకులగంధశ్వా 

నీకధ్వను లెనసి బెరసి నిగుడంగ నమరీ 

లోక భమరీమండలి 

కాశేకలకలనాదములును గలసి చెలంగన్ 

4128. మోమునదొంగలింపగన్ = ఊ, చ, 

414 1. బూజించె _ ల, కొన్ని[వతులు, 

415. 1. దభివాదనంలు _ న, దనుమతంబు - ఎ ఒ. ఓ. క, 

416. 1 కాననంలు - అ. 2, తరము - వెక్కు[వతులు, 
411, 1 కలనాదముల పొందు గలిగి చెలంగన్ -కొన్ని[వతులు 
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418, వ. ఒప్పునవ్వనంబునం గనకస్టలంబున శార్దూల చర్మ వసన భుజగా భరణ భసితాంగ 

419, 

420, 

42. 

శాగ జివిరచితాలంకారో చారుదివ్యదేహుం డగు మవోదేవుండు సురసిద్ద సాధ్య 

విద్యాధర ముశిపుంగవ భూతగణపరిషృతుం. డయి యన్న నెప్పేరోలగంబున 

నేనును సముచిత పళారంబున నయ్యినిరూ పణీయ్య పకారుం గొల్చి యుండితి 

నట్టినిమంరుంబున, 

స పుణ్యాంగనాకారములు దాల్చి పుణ్యన 

డీనివవహంలులు దిశలు గొల్చి 

చనుడేర కంకరసద్భశ వరిపార 

కల్యాడాతనువై న గౌరి వచ్చి 

వెనుకదిక్కున మెలుపునం జేరి మోమున 

కల(తి నవ్వినునుడిచెలువు నెనంం 

దమ్మిేకు* నుల్ల స మ్మాడు తనమ్భుదు 

కరయుగ్మ*మునను ళంకరునినేత 

ఆ. యుగ్మమల్ల మూసి యున్నంత లోక మ 

నర్కచం దళాకళాగ్ని యె మ 

వోంధకారమగ్న మగుటయు సంతోభ 

మండె భూతీసముదయంబు తెల్ల 

ఉ. అప్పుడు ఫాలలోచనము నవ్పరమేళు,డు విచ్చె విచ్చినం 

గెప్పెం దదగ్నిజివ్నాలు నగం బఖలంబును "గాదిజివియ 

ట్లైొవ్పమి తంగడి (కె నం గని యుల్లము బెగ్లిం నీశునం ఘులం 

గమ్పంగ వౌళిభూవణముకాంతి ప్రణామము నేనె. "ఖేసినన్ . 

ఆ. వారుండు కరుణం జూడ నాహిమవన్నగ 

చావా ముడిగి శోభితశ్వ 'మొలసే 
నార్య పరమవిన్న చుము( బొంది యాసర్వ 
భువసకిక_రృతోడ సవినయముగ, 

418. 

A198. 

4al- 

1. తటంబున _ చ. 2, విలసితాలంకార - ఎ ఐ, ఖ 8, ణిమాద్యష్టరూవ 

రమణీయ శ ష న 

1. కమునకశంకరుని _ చెక్కు[వతులు, 2 సంచయంబుల్లె - ౨. 

1 మొందె_ఉ కో, 2, భర్తతోడ - ల పెక్కు_[వతులు 
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“ 

422, సీ, నిటలంబుకోను చెజుచుటకు. గారేణ మేమి 

సర్వేళ యిది రవాస్యంబు గాక 

యుచ్చేనిం కెప్పవే యన్న నద్దేవుండు 
కాంత నీ శెటీంగింప గానియట్టి 

పని యిందు గల్గునే వినుము లోకాత్మక 

త్వము నాకు. గల్లుటవలన జేసి 

న న్నేది వొందిన నన్నిలోకంబుల 

నది వొందు గాన నాయంబకములు 

. నీవు మూయ౦గ. దిమిరంబు నిఖిలలోక 

చయము6 గప్పిన భూతమ.ల్ భయము బొందె 

సికరంబులు (దోవక చీ(కటియును 

"జెజచుటకు ఫాల'నేతంబు చెఅవ వలనె. 

428. వ. అనిన విని యంబిక తనకు నడుగవలయునట్టివి యడుగుటకు 1నది యనసరంబు 

గాం గనికొని యక్కపర్చి కిట్లనియి, 

424, క, నాలుగుముఖములు నీకు 

న్నాలనయన కలుగ గారణం ేమి మధు 

(శ్రీలాలిళ్యాస్పదవా 

క్యారీకలనమున నాకు నానతి యివే, "| 

425, వ. అనిని వని యమ్మవాచేవికి నీట్టేవుం డి ట్లను మ్య పుదోపఘంద అన 
నిర్వురీ గలకు వారీల చార్య “భుజవీర్య శౌర్యసం పన్నులు నన త్ర్రశస్థావధ్యు 

లునై యుండుదురు వారలవినాశంబునకై మయుండు Times 

గలే యొప్పులం చెల్ల నుత్తమసారంబులు దిలపమాణంబు లావారించి 

యొక్కకామినిం గావించి తిలోత్తమ యనుపే రిడి నాకడకుం చెచ్చిన 

నచ్చెలువ నాకుం [బదకిణంబగా వచ్చునెడ నే నిది దేవకార్యంబు సేయ 

క్నోప్పం బొ మృ్మను తలంపుతో న త్తరుణి తరిగిన దిక్కుదిక్కున గొకొ్క్కాగ్కూ 

మొగంబు దాల్చి దానిం బరీడించితి నాంటం గేల జతుర్ముఖుండ నై 
యుండుదు. 

428, 1. నిదనమయంబని-వీ. శ ష న న్ 
ఉ౭5, 1. నమ్మహాదేంవుడిస్ణము_అ. ఈ; నద్దేవదేవుడిట్లను-ఊ. ఖ, వీ, శ ష లి. రుదైత్యు 

గలరు- ఇ ఏల వీ శ ష.తి లవార్యశార్యులు భుజవీర్య సంపన్నులు చచ 

4 * యొప్పిదం బులందెల్ల - ఊ, 5 నోవు నొకోయను - వీ శ ఇష ష. 6, దొదంగి - 
కౌన్నివతులు. 
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420, చ, అన విని గారి నీకు భువనాధిప కంఠమునందు. గప్పు గ 

ల్లినకత "మేమి నాకు నెబీ(గింపుము నావుడు 'దేవద్రై త్యు లం 

బునిధి నుధార్థమై తరువం బుట్టి విషంబు |తిలోక థీకరం 

బనిశరసాధ్యమై యొదపో నత్తజి( చాళ్ళితి దానిల గుత్తుకన్. 

427, శే. అట్టు కంఠంబునందు మవోవిషంబుం 
చాల్ప నీలతగల్లిన చానంేసి 

కమలజాది*నురులు నీలకంకు. డనుచు 

నన్ను( గొనియాడి రప్పుడు నలినవదన 

ఉలికి, వ, అని చెప్పి శంకరుం డింక నేమి యడుగ వల తడుగు మనుటయుడే చార్వతి 

పినాకం 'బెల్రయాయుధంబులకం3ు. మెచ్చి పట్టుదు దీనికిం గతం జెయ్యది 

యని యడిగిన నామృడుం డామృడాని కి ట్లనియె. 

429, సీ, ఆదియుగంబున నబల కణ్యుం డను 

సంయమి తపము నిష్టానిరూఢి 

"'మెయి( జేయ జరిగా వలీకంబు తనువు ము 

'నుంగ నవ్పుట్ల వేణువును బుకై 
ల 5] 

విను లోంసామాన్యభఘనత *గాకుండ మ 

హాద్భుళతాయామంబు నధిక మెన 

పరిణాహామును గబ్లి (బవ్మా యమ్మునికి( (టై 

శ్యతమై వర మిచ్చి నతనిమీంద౦ 

అ. 'బెరీంగి యున్న వెదురు గర మర్థిం దాం బుచ్చి 

కొని జగద్దిఅంబు గోరి చేసె 

నాకు ీ పివ్ణనకుం బినాశకళార్ణము అగ 
ణా న్ 

ఖండమున నొలర్చి గాండివందటు, 

426. 1. వునత్తరి - కొన్నివతులు, 
427, 1, సురలు - ఇ ఊ పదవీ అ, ఓ కొక, ఇ, శ్ 

ఇది నంస్థ్యత నమాక గతమై యుండుటచేత కమలవాదినురులు అనియేకావలెను 

'సురలు' అనుట విచార్యము. 

428. 1. యుం బినాకంచెల్ట-వా= వీశ ష్య యూ వార్వతి పినాకంటెల్ల -.. వెక్కుువతులు, 

4291. నుగగప్పుటయనువేణువును - స, 2 గాకంధు _ వెర్దువతులు, 8, గృజ్ణునరు - 9, 
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490. 

481. 

482. 

489. 

434. 

485. 
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వ, ఇన్విధంబున విండ్లు మూండు గావించి లోళహీతం చాదరించి యవ్విరింఛి 

యమ్మూూ,డవవిట్ట దాం గ్వై కొని తనలోకంబునకుం జనియె నిది పినాకంబు 

సంభావనీయం బై న చెజం. గని చెప్పిన. 

క. విని గిరితనూజ పెఅవా 

పానముల నొల్లక వృషంబు నఖిలేశ్వర నె 

న్మునమున6 గైకొని యెక్కుదు 

పినంగా నే వలతుం జెప్పనే !కారణమున్. 

వ. అనిన నద్దేవు. డమ్మవోదేవి కి టనియె. 

సీ, హిమవన్న గంబునం చేను లోకహిశార్డ 

మైన మవోతప మాచరింప 

గోవులు చుట్ట రేకువ *నెడి తిరిగి నన్ 

సంకటపెట్టిన బంకజాడీ. 

కోపించి చూడ సంజ “పాకులత్వంబు( 

బొంచె గోకుల మరవిందళభవుండు 

నమరులు6 జనుదించి పాన్టించి వృషము; గా 

నిక యిచ్చి కరుణ జనింపం బలికి 

శే. నాకు గోపతి యనియెడు నామ మిచ్చి 
రపుడు కిగోచాధ మాన్ని రయ్యమలవృవేము 
వావానము గేతువును గా శివ] పచార 

మాచకింతు నెల్లెడ నది యాది గాంగ, 

వ, అనుటయు నంబిక యప్పరమేశుతో నీవు పరమళుచులును రమణీయంబులు 

నగు నివాశంబులి వసియింపక యశుచియు గేశాస్థ్రికపాలదుర్ల ంధ మర్ణ రస్టంబు 

'నై_నళ్శశానంబున నునికికి. గతం బేమి యనిన నతం డిట్లనియ, 

=| లిఫాయు పొర్పూతికీం దనవ్యుకానవానతవం గారోజంటు చౌవ్పుతు :- 

నం. 18-207-1 (కుంభ) 

ఉ. (కూరపుకూతముల్ జనుల ఘోరవిధంబుల ముట్టి యెప్పుడున్ 

మారణ మాచరింప(గ సమ స్టీజనంబులు నాళమొంద(గా 

వారీజసంభవ్నం డెతింగి వచ్చి ననుం దగం గాంచి తత్పతీ 

కారము సేశతశై వినయగారవ మొవ్పంగ వేండె వేండినన్, 

కీర! 

493. 

485 

1. కరుణమెయిన్ - అ. ఉ కౌ, 

1 లేకచేరినన్ - ఇ ఏ వీ శ ష, 2 గోగణముబ్బెనయ్యమల _ ల, 
1 జగంబులు. _ అర 
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496. వ, “నీక్చితంబుగా నొక్కెడ నుండి లోకంబులు రకింపవలయు నని తలంచితి 
నట్టియెడ, 

497. శే. మోతవరులు ళుచిశస్టానముగ (బళంన 

"నేయుదురు విజనత్వవిశేష మెజి/గి 

కాన కియించై కృశానంబు మానసమున 

నొలనెం గావున నయ్యెడ నునికి గలిగె. 

486. చ. అచటన యుండి లోకముల నన్ని టి నాత్మరదలంచి రత సే 

యుచు నివారింతు భూతచయ మొక్కటం గూడి చరించుచున్కికిం 

(బచుకకుతూ వాలుండ నయి రాగము జొందచుదు నట్టు గాన నా 

2ికచటు నివాన మయ్యె విను మన్యతలంబులు చానిం బోలునే, 

489. కే. అనిన భసితాంగరాగంబు నృఫణధ 

'రాభరణములు6 బరశళుళూ లాయుధములు 

నై మవోగత ఖీకర మైనరూప 

మభవ యేల కెకొంటి ఏ వనియె గిరిజ, 

440, వ, అనుటయు నమ్మహీశ్వరుం డాపర మేశ్వరితోడ, 

441. స. లోకస్వరూపంలు లోలాతి కెండు వి 

ధమ్ముులు శీత “మున్లమ్ము నాగం 

అను నివి ఆంటను నకలంబు (గథిత యె 

యుండు సౌమ్యాగ్నేయ 'యోగకలిత 

మఖిలజగంబు సౌమ్యము విన్థు( డాగ్నేయ 

చేను *వహెంతు మయిర్టరుచెఅంగు 

ిలెనయుట( గొని భరియింతు నీవిశ్వంలు( 

గావున నాగ్నేయభాహారూఢ 

490. 1. అదికారణంబున నయ్యెడ నునికి గలిగె _ ఆ, 

48, 1. స్నానముగ - ఆ, ఈ, ఏ. ల. 8. యిద్ది _ ౪ 

489. 1. నెరింగి-కొన్ని[పతులు, 2. కఠరట _ కొన్నివతులు 

440. 1. తోనిట్టనియె_ అ, 

శ 1 = మూగష్మమ్మునా _ ఆ ఎ 2, ధరింతు _ వెక్షుపతులు 9, నెనయట _ కొన్ని 
|వ తులు 



819 శ్రీమదాంధమహధారతము 

శే, యిన యాకృతి లోకహితారముగ వ 

హించినాడ నిం కెయ్యది యీవు నన్ను 

నడి] దడుగుము నావు(డు నార్య సోము 

దల (బియంబున నేటికి దాల్చి తనియె 

శీకీ2, చ, అనవుడు దతుయజ్ఞ మున కల్షిననాండు నుఠాలి శేను నీ 

డన మొనరించుచోట వికటంబుగ సోమునిమేను |ధొక్క-(గా 

నను 'శరగాందు వేడిన మనంబున నక్కటికంమి 2వుట్టి చే 

సిన దురితంబు సోము నిటు సేయక పో దని మౌళి. దాల్చితిన్, 

449. చ, అన విని కొల్చియున్న మును అందటు నీకు దయావిశేషము 

న్మనముల మెచ్చి పొంగి యఖి నందనపూర్వము గాంగ భక్తియున్ 
వినయము నుల్జిసిల్ల 6 బధివేల విధంబుల; (స్తుతించి ర 

య్యనుపమధాము గౌరి ససుయం విది నా కని మోడ్పుల/1లితోన్, 

444, శే, లోలలోచనదీస్తులు వాలచంద 

భూవణుని! వవనంలున( బొలయ మునుల 

మావసంబులు సంపీతి నూన సాంత్వ 

2నన్వరంబున ని ట్లను నలినీనాభ 

445. క. వర్గా క్రమధర్మము లలి 

వర్శింపుము 'వేదనిరతవత్సల యవి నా 

కర్ణ ములతో నఖిలజన 

కర్ణంబులల బొంది పుణ్యక ర్హృత యొసయున్, - || 

446. వ అనియె ననీ యిట్లు గౌరి లోకహితారంబుగా వన్హ్యాశమధర్శంబులు పరమే. 
శ్వడు నడుగుటయు నారదముని కృష్ణునకుం "జెప్పిన తెఅంగు భీష్ముండు 
ధర్మజునకు తెప్పుట యుపన్యసిం చిన నాకిర్ణి ంచి, 

449. 1. నథభయంబలు - ఊ, ఓ. లి, బుచ్చి సేసిన - ఆ, 

448, 1. గేలుతోన్ _ ల, కొన్ని పతులు 

444, 1. వేదాంబుజమున బొలయ -_ ఐ, ఖః కొవ్చనం బీతి బొలయ _ జా, 9, న్వనంబున 

ఆ.ఇ ఊఈ ఎ ఏ.ఐ క్రి నేత, వదన - అని పాఠములు, 
448. 1 తనయునకు = ర వెక్టువతులు ల, రించి జనమేజయండు వైశంపాయనుతోత_ల, ఖ, 



447. క, 

448, వ, 

449, మ. 

450. కో, 
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మునివర నాదగుచి త్రం 

బున గొతూవాలము చాల మొల తెంచి తలి 

ర్పున 'నెలరాగెడు నేర్పడ 

తివినిపింపుము మీందికథ సవిసైరముగన్ , 

అని యడుగుటయు, 

"స్ఫుట 2క్రత్ర్వోదయ సంథృితైక నుధురా భూతై క రణాీధురా 

తటినీఫింఛ మనోజ్ఞ మౌళిలలితా కదాంతా శ కస కీజిత్రా 

(శుటికా"పత్వ సమున్న జా కితజనా దూరా౧జనాసువతో 

త్కటకీలావనలోల దివ్యహృదయా ధర్మ పిసన్నో దయా. 

కేవాఖిమాన సంభృత 

్హమావాతమోనిరననాధిముఖగూరి ఏవే 

కాహీన మవేత త్ర షస 

మాహిత చిన్మాత్రకూవ మధురికు సుభగా, 

451, మాలిని, త్వరిశవిహితగాఢథఛ్యాయి సమ్మోద'చాదా 

స్ఫురిదరి దృఢ శూలస్ఫూ ర్తి నంకి స్తవాస్తా 

తరణికకిమ యత్యోదారశాచి శనే తా 

ప తశృగ్నవద్నా, పరమనియతినిష్టూ భవ్యవ్భా గ సద్మా 

ఇది 'శ్రీనముదుళయకవిమి త కొమ్ము నామా త్రపుత్త, బుధారాధనవిరాజి 

తిక్కన సోమయాజి పణీతం బై న (శ్రీమహోవారతంబున నానుశాననికవర్వంమి 

నందు జతుర్గాళ్వాసము 

గద్యూము : 

A447. 1 

శీతల, 1 

2 

, నలరారెడు - వీ శ, ష వెక్తుప్రతులు 2 వినుపింపు - కొన్నివతులు 

న్ఫుటితత్తామల సంభృత్తెక్య మధురా - స స్ఫుటితత్వద్వయ _ అ, ఈ, 

,తత్వంపద _ఏ ఐఖ కషి తైక్య మధురా- అఉ ఊదర 
4, నుధా-అ ఈ 56, దాఎకత్వ నంకిలిా-ఊ 7, సరరష్షనమున్న త-అ ఈ నేంకల్పికా-చ 

451. Ll 

40 

తాపోదమా _ ఆ, ఎ ధర్మ పసంవద్ధ యా _స। ధర్మ (పతీపాలయా - న; ధర్మాత్మ 

సమ్యరగ్రయా _ఐె ఖ, 

నాదా - ల; పాదా, - ఆ, ఆ ఈ. జా క,ఖ, 2 దతిధృఢ - కొన్నివతులు 

నక్త హస్తా _ మ, 



నీ వదాంధ్ర మహాభారతము 
ఆఅనుశొననిక పరము - పంచమాశ్వాసము 

జా 

లి వ, 

8. తే. 

—0—0—- 

" క్రీకాళీక్వాదర ను 

శ్లోకాలోకన విలాస శీనుస్థిరోభవరా 

శోకముోదాగధ్యవధూతి 

వ్యాకో కవివేశ భవన వారివారనాథా, 

=: లీవ్రంతు వొర్వతికీ వోర్ణాగ్రమాదారోంబులతో 86 గౌటీగ౧గిందులు = 

నం, 19_123_23 (ఆను = 15) 

దేవా వై ళంపాయకుడు జనమేజయున కి ట్లనియె. 

అటు గంగా కృజుండు ధ క్మాక్మజునకు( 

కెసి యిట్లకుం గౌరవ శేస్టు పద్మ 

నాగ్గుకో నవ్విధంబున నోరముము 

పార్వతీ దేర్మిపళ్న ముపన్యవింవి. 

ఇప యె నప్పర్వశ రాజ ఫు తి (ప్కాంచిశ నప్పర మేశ్వరుండు పరమాదరో 

భరితు డై. 

శ్రీకారర్వాద ర-జ, శ్రీకాకెర్వాదర-ఇ ఊఉ ఊ. ఓ. జౌ శ, , న, ర్రీకుధరథవాదర_ 

అ. ఇ; ్రీకరవర నుల్లోకళ్లోకాలోకనవిలాన -వీ, నం - అ, ఈ, 

సుస్థిత - ఓ. చ. ఇ 3 'వెలసల్లోక ఆ, ఈ;థువనా శ్లోక - జ్యభువనాలోక - కొన్ని 

(వతులు, 4 ధాత్తవమాత వ్యాకోచ, దాత్త విభూతి వ్యాకోచ, దావ్యయ దూతివ్యాకోచ 

దార్యవభూ టివ్యాకోద అనిపాఠముుు 
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సీ, అజుండు ముకా లోకో హిశార్థంబుగా శ్రావ్మా 

యిలను సృజించి రాజులను వ్తెళ్యు 

లను కూదులను (గ్రమం భొనర్చంగ 6 గల్పించె 

నాజాతులకు నోలి నతనిముఠిము 

చావులు నూరులుం బదములు సంభవ 

స్టానంబు ఇగుటియుం దారతమ్య 

భాగిను లగుినని పార్వతి *కాతండు 

త త్రదా చర ణీయధర్మములును 

వినుము విన్తరించె విపులు లోకధా 

రకులు వారియెడ: బరాఖథవంబు 

"నేత యొల్ల చెటు” జేయు సమ్మానదో 

నములు సకలళో భనము *నొనర్చు. 

8, చ, (ప్రియ 'మణియజ్ఞ నేనియు దర్శిదుని! నేనియు వి పుం గందంజే6 

క [2a 

త యయుథభయలోక సౌ ఖ్యములు కధవ్వుగం "జేయు. దదీయ మెననిం 

దయు నను శెట్టురిట్టుట యధర్శ్భత నాతనిసొమ్ము పుచ్చికొం 
గటయును మదగ్శముం గొనుట డా(వకో చెప్పితి “నిక్క మింతయున్. 

, అని పలికి యి ట్రనియె. 

॥ అధ్యయనంబును యజనంబు దానంబు 

నధాపనంలును యాజనము( [తి 

తిగవాంబును (బశాంతియు? దవస్సత్య శా 

చంబులు వి పధర్మంబు లాప 

దల దక్క నతనికి వలవదు చాణిక్య 

మగ్ని "కార్యంబు శూ[దాన్న వర్గ 

నము నిజదారసంగమనియమ ౦బును 

నిరుపొర్దు గుడుపును హింసలేమి 

దత్తారతమ్య _చెక్తువతుతా, 2 టది,నవి _ అనిపాఠములు, 8 ,యాభంగి, యడుగంగ_ 
ఆనిపారములు, 4, లొనర్చు - సెక్టువతులు, 

మతి _ జ, £,నైనను - వెక్టువతులు 8.మ్మివుతెగ్గ (నగాగమలోపము)- ఎ, ఒ, కో} 
మివుగుంద _ ఆ. ఈ ఐబఖజ 4 దవ్వంగ- ఎ, ఒ, తవ్పేగ - క. వ, 
ఓయునవి పాపముల్ _ ఉ బొ 8, దోషమింతయున్ _ న; నీకునితయున్ _ సీ. 
కృత్యముమానుట నులితంభునిజదార - ఉ. ఐ కా ఇ ఈ పాఠము చివరివరకును 
నిర్వహింవఐడుటలేదు. 
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యును నివాసళుద్దియును నతిథ్మిపియ 

త్వంటు (ావ్మాణులకు వలయు. దపము 

2చేక్ని సాధనముగ ధర్మమూలముగ వా 

రల సృజించె. గాదె నలినభవుండు. 

90. ఆ. ఈ త్రి)యులకు వి వసంరక. ముఖ్యధ 

ర్శంబు సరణి వారిరక్షణమున' 

గాని (తుదుక దమ్మవహోనుభావుల పాల 

నంబు సేయ శోభనంబు నొందు, 

10. క, రమణీ యధ్యయనము యజ 

నము దానము సాధుపోషణము దుర్చనులన్ 

దమియించుటయు సముళ్చా 
వాము 'కల్మియు 2ధ్భతియు నుల కగుధర్మంబుల్ . 

11. కే. ళన్ర్రజీవికయును నరిషష్టభాగ 

మాహారించుటయును థృిత్యునరయుటయును 

|p వివాదంబు వినుచోటం బవపొాతి 

గామియును రాజులకు. గృత్యకర్మకోటి. 

12, సీ, వణిజులు లోక్మపవ_ర్తనంబుల కెల్ల 

నుపక్రారకులు గృషియును ననేక 

భంగి బచేవ్వారంలుం బసులంే బెంచుటయు6 2 

త్యంబులు వారల కధ్యయనము 

యజనంబు దానంబు నర్జీకర్ముంబులు 

దై )వర్జికద్విజత్వమ్ముకతన 
నాతిథ్యములు విధేయములు వారికి: దిల 

గంధరసముల విక్రయము దగదు 

10. 

మేలి, 

2. తత్సుసాధనముగ - ఉ, కౌ 

1, కల్మియ నృవుల ధర్మమగుకర్మంబుల్ -_ ఎకి నృవులక ర్హమగుధర్మ బుల్ - ఓ కు 

1, బెనుటయు - అ, ఈ ఊఉ, శమ, చెంచుటయును గర్ర్తవ్యమగువారి కధ్యయనము - 

ఊ; 2 ఇచ్చట అఖండయతిచెల్చుచున్న డి కృత్యమ్ము వారలకు నధ్యయనవిధియు - 

ఉ జొ శళ, షి. ధర్మంబులు - కొన్ని వతులు; ధర్మములు త్రైవర్టికుల్ ర్వితాల 

కవళ్యులగుట - ఊ. జా 
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మూ(డుజాతుల శక భూమ ముూూలకార్య 

గతి తదుపయు క్రి శూ దులకలిమీ నడచు 

వారు శుకూషకులు వి పవందనంబు 

వినయ మ్మకూరు అగుట తద్విహితకృతులు. 

18. క, తనతనవర్ణంబునకు 6 ద 

18, 
16. 

గినయాచారంబు నడపి కిలిషరహితుం 

డనం బరఃగు నెల్ల వారికి 

విను *మున్ముము జన్నసౌఖ్యవిభవము గల్లున్ = 

, ఇవి వర్ష ధగ్మ| వకారంబు dos నాశమధర్మంబులు! వివరించెద 

మని పకి పార్వతికిం బగ ుశ్వగుం డి ట్లనియె, 

(చివ్మాచర్యవతపరమనిష్టయు గురు 

నాశయించుటయు నధ్యయనేకృతియు 

నగ్నికార్యంబు గుర్వరసంచారంబు 

భతచర్యయు( గమలాథీ (అహ్మ 

చారిధర్ముంబు లా శమముల కెల్ల 

నాశయణీయమై గృవాన్గత్వ మొస్ఫు 

శౌచంబు నిజదారతీసంతుష్టియును బంచ 

యజ్ఞంబులును నిగమాధిరతియు 

దానహోమిరయాతిధి ఉమాననములు 

వలయు గృవామేధీకిని వనవాపవన్య 

భోజన (బహ్మ నర్యజటాజిన్నప 

ధారగాములు వాన్మపస్ట ధగ్ముకోటి. 

చ్దీనాకోంపు 

కును శూూదమూరి, కునుహ[ద ముఖ్యు - అనిపాఠములు; 

తరువబోధిత  క్రియలందు(బౌదలినడచు _ ఊఉ. జా, 
భక్షియిమ్ముల వహించి 

1... టెల్లివారికి - అ్మనెవ్వ(గాత(డు_ ఊ. 2, మున్నునుజెవ్పు _ జొ; మున్ననుజన్మ _౬ వీ, 
l, విధియ - వెక్కునతులు; రతియ _ ఆ, ఉ బా, శ వృ, 2, నంతృప్రియును _ ఓ, 

ఈ. శి దయావిధి మాననములు _ ఇ, దయావిధి మాననములు _ ఒ; దయాలినన్మాన 
సంబు = ఉ 4. మాననములు - అ. ఆ. ఈ. ఓ, ఓ, క్క చ, 5 కటవినివాన - 
వెక్కు[వకులు 
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16, చ, కినియమి నంగవర్షన మకించన*భావము తాల్మి వ్మివవా 
8. య a ల న్ సనము (ప్రశాంతి *ేయార్జ్షనము శౌచము ఉస ద్వతనిష్ట భెతభో 
జన మిల న్దసేంత క్చప సంతతతత్వీ్విచింతనంబు మా 

నిని యతిధర్మముల్ శ్రుతి గణించినభంగినయేను జెప్పితిన్, 

17.వ. అని యి ట్ల శమధర్శంబులు సెప్పిన విని యప్పరమేశ్వరుతోం చార్వతి 
తపంబు తపం బనుచు మునిజనంబు లాచరింతురు దానితెఅం గెతింగింప'చే 

యనిన ననేవుం డి ట్లనియె. 

-:ళిఫ్రుంథు వార్వొంజితోం దవన్న్య$రూవంటు చెవ్వు; 

సం 18 - 550 - [15 (అను 1) 

18, సీ. భోగార్శుల తపంబునకు: జొత్తుగుతపం 

బనంగ వాన పస్థు లాచరించు 

ధర్మంబు లింద్రియకర్మని గవహముతో 

నుభయకాలములను యోగసేవ 

ఫలకాంతః చేత తపస్బ్వ్రరూవపంబుగా 

నడపి కాలంబై న నాకమునకు 

నరిగి తద్భోగంబు అనుభవింతురు పుణ్య 

*మవసిత మగుడు మ ర్రరత్వ మొంద 

"శే. వత్తు రధికనియతి నువవాసములను 

జపము బంచాగ్ని మధ్యవాసంబు గలుగు 

తపముంశీగల దప్సరః ప్రియత్వం బొనర్చుం 

గృర్త కది వాండు. దుది వచ్చు. గాని మరలి. 

19, వ అని చెప్పి మణీయు, 

16. 1. భావము దాల్మి _ కొన్ని పతులు। భావముందాల్ని - ఆ 2. ననముబకాంతి _ ఆ, 

ఇఓ ఉక, ఖ శవష,న, శి, మార్దవము _ఆ ఓ. ఉ నవత - ఉక, 

6. విధిన్ దపంలు - ఊఉ? విధిన్ బదంబు _ కౌ, 

మవసానమగుడు - ఊ ఓ చ, అపగతమగుడు-ఐ.ఖ. 2. దగరప్పర్యావియత్వం, దగ 
దప్పరః _ప్రయత్నం,ఫలమప్సర [పియత్యం, నను నవ్సర (వైయత్వం-అనిపారములు: 

18. 
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£0.ఉ. ధారయుతంబుగా నడచుతావసముఖ్యు అహింస పేర్మి క్రై 

కారు ణికత్వ మగ్గలము గల్లీ తలంతురు సర్వజీవులుం 
"మ. 

చారును నొక్కాకూపుగం బదంపడి వు త్తకోళ[క్రయు శం "ఫేం 

పాఠును రూర్ద్వలోకమున నజ్జనమున్ మణీ వచ్చు (గమ్మఅన్. 

శ1, వ. కేఅనిన భవాని వనవాగర వతవిశేషంబులుం దదీయఫల(పకారంబులు చేర్చడ 

నానే తీయవే యనుటయు నభవుంిడు *భరిళాదరుం డై. ' 

22, సీ. ఉపవాసములు మౌన ముర్వీశయత్వ మా 

నన మూర్ద్వుబానుక సాపనంబు 

నియమిళాహారత్వనిప్ష కమంబున 

శశిమరుద్య కవాసముల నిలుపు 

గంధర్వ చేవనా గస్థాన ముల నున్కి 

యును బవుసౌ ఖ్యసంయుతము గా 

నానాసవా|సొబ్ద మాననీయంబుగం 

గావించు నం నేపగణనం గొన్ని 
కే. మహిశనియతులు సెప్పితి మణీయు నేమి 

(వతము సలిపిన వావనిర్హ్హరణ మగుట: 

బుగ్యాగతి? ల్మి దప్ప దరర్యావాసి 

కడుగు మింకను వలసినయట్టి వనుడు, 

28. క. యాయావరుల నమరవం 

ద్యా యేర్పడం తెప్పు'మనిరె నంబిక్ల చేవుం 
డాయమ కి టను. దీరన 

గ అ 

ఛాయగు లుపవాసవిధి సమధికులు వారల్ , 
జిక వ. అది యె ట్రంశేని, 

20, 1, బర్వివై _ ఎ; లేమికిన్ _ బ్రా 
81. l, అనిన విని భవాని - 'వెక్కు,వ = డా 0 - " 

గ్రా తులు, 2! దరభరితు a ఎ, &. క; జ) రయాజండై ఎనీ 

తక. 1. స్థానకంబి _ కౌన్నివతులు, 
తక 1. మనుడు ఏ, క యమ త 
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25, ౪, నానాతీర్ణసతతసు 

స్నానంబులం బల్ల లై నజడలును ఖికూ 

నూనోపవాసళ్ళళమగు 

"మేనులునై. 'వారితపము మిక్కిలి! మెఅ యున్. 

26, క, మాసోపవాసవిధులం 

చేసి తృణజధాన్య భు కి సెలింతురు చా 
వాలే య 

"కి నుకలకు లేనినుఖా 

వాసమ్ముుల6 *జరిశములను వజులుదురు తుదిన్ 

27, వ. అనిన విని యవ్వనితారత్నంబు వై ఖాననులవిధంబు వివరింపు మనుటయు 

నవ్విరూపాకుండు. 

౨8, సీ, వైభానసులు 1ఖర్మవతు లెట్టు లంటేని 

శిల; దృణధాన్యముల్ కిచిదుకనడచి 

కొందు పండల( గొటీకి కొందయీగన్న 

గులుముల గువ్వల తెజంగు దోంప 

నప్పటి కప్పటి కాననంబున చచి 

కొనికొందజాకు లెడినవి 'యేణి 

కొని కొంద అంబువుల్ గొని కొంద అనిలంబు 

గొంద "అానోరంబు గొందురట్లు. 

శే. గాక యావోరపరులును గలరు వార 

లిం్రదునకు6 బూజనీయు లె. యక్కుడ న 

పధపం జిగకాల బహుసౌ ఖ్యభాగు ఇగురు 

రని మహేక్వకు. డుమకు నిట్లనియె మజియు, 

విం, వ, ఇని యెల్లను వాన్మపస్థ నియమనిష్టా కేదం బులు తపంబు తపం బని మును 

లాచరింతురు దానిజెజుం గాట్ంగింపు మని సీవృతొ_ల్తనడిగిన విధంబునం 

దొడంగి నాచెప్పినవిధంబు లిన్నియుం దవం బను కబ్రంబున కర్ధంబు లై యుండు 

26. 1. వెలయన్ _సూ 

88. 1. జీరతరము (ల) గ - కొన్నివతుబు 

28. 1. షనవ్రతు = ఉ; చిరవతు = వ, వర్మవకు - వాళ, ష డి. చి (సి) దియ = 
కొన్నిపతులు, 8, ముక్కు చెఅమల - ఊ ఓ. బొ. వీ ళం షత, 
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80. ఉ. 

B81. చ, 

80%. క, 

శ్రీమదాం[ధమవాభారతము 

ననిచెప్పి యంగుష్థ[వమాణ దేవులు మృగ జినవసనులు నిర్వ్వంద్వులు 

చె చాలిభిల్యు లను వేరం దిసిద్దులగు మునులు దినకరదీ వ్లులతో డంగూడీ 

“వరి ంచుచుండుదురు వారలతపోవై భవంలునంగాడె జగంబులు నునీరంబు లె 

యున్నయవి యొండు మెయి దుర్గ భంబు లె నట్టివి తవంబున సులభందిలగుం 

దవంబు గడచి ధకనంబుం గలదే యని కలికి యాదరాతికయంబున శివుండు 

వై లేం ద్రతనయతో ధర్శందులు మటియు  శెణింగించెర నవహితవై. 

యాకర్టి ంపు మని యిట్లనియె, 

న wl అంలుబనూతి 'యేర్పడ గృవాస్థ సమ ర్హ్యముగా( బవ త్రిధ 

శర్చంబు నొనర్చె నార్యజనమాన్యము దానితెటంగు చాల నూ 

కం బతికాండు కేక తగుకాలమునలా సమచి తవృత్తి ని 

త్యంబును ధర్మము ఖ్యముగ నరము గామము. జల్చు టొప్పగున్, 

అతండు నీవృ త్తి ధర్మము [పయత్నమునన్ వివరించె మోతంో 

ద్యత "ముది త|త్రకారములు రాంతియు భూతచయంబుై దయా 

రతియును సశ్శ్మద్భపష్తీయు విరాగత యిం డియకోటికిన్ దృఢ 

ఇెస్టితముగం జేసి యోగనిరతిం ఐరళాంతి యొనర్చికోంటయున్, 

అని మజియును. 

కుత్పిపాసలచేం గడు గుందినట్టి 

యతిథివచ్చినం [లియమున నతనిడప్పి 
చోవు నట్లుగ సముచిశభోజనంబు 

వెట్టు "బల్లవుణ్యములకు 'జెద్ద తలంప, 

దీనికి 1నభఖలా[కళమసువి 

ఛానంబులకును గృవాస్టతేయ నెల వగుటన్ 

చానిసదాటవపాలిస 

మానము గా దరయ న్నాశ్రోమం బెయ్యదియున్. 

298. 1. 

80. 1, 

dl. 1. 

84. 1. 

వరించుచునత ని(గీర్రి ంచుచుందురు = ఊ. ఐట, ఖ చ. 

సధర్మముగా నమార్హముగా, నమాగముగా - అనిపారములు. 2. ర్మంబౌనరించె _ 
ఎ, ఓ ఒ. ఓకీ 

మతి(దత్పోకార - ఊ. ఒ, కౌ లి స్ధికి యుగ _ ఈ. ఈ క, 

నిఖిలాశమ _ కొన్ని ప్రతులు; నభఖిల్మాశయ - ఓ, క్ష, 



ఆనుశాననికపర్వము-పం౦ంచమాశ్వానము 928 

85. క. అనవిని గృవానునకు నే 

పని ముఖ్యం బనియె గిరిజ వళుపతి జననీ 

జనకారాధన మతనికి 

నను త్రమం వైన ధర్మ మని రూపించెన్. 

96, వ, అర్టేవుండు వెండియు, 

87. క. పతిభక్తి ముఖర్ధిధర్మము 

సతి కనవుడు కేవి నరుండు జననీజనకుల్ 

మృతులై నను నాకి విగత 

పతితశ్వమొందినను “జేయుపను లెయ్యవియో. 

86. వ. అనుటయు నథవుండు వారివర్తనంబు లెటింగించెద వినుమని యిట్లని యె. 

89, క. దేవాతిథిపిళ్చు పూజలు 

గావించుట భావళుద్దికలిమి నరునకుళా 

లేవీ వలయును వారికి 

ఛేవిధమున |బవ్మాచర్య మేమజమి తగున్, ' 

40. వ. అని నిర్రేశించి మజియును. 

41, ఆ. పంచపర్వ సురత పరివృతితో నిజ 
చారశృప్పు (డగుచు ధాస్యకోటి 

పతి యిలుక దెనినకీ (బతుకుగాం గను గృవా 

పతికి నళ్వ'మేధఫలము గలుగు, 

42. వ, అని చెప్పి, 

48, ఆ. ఎచట మెలలగా నేమి యు ట్రుండెనేమి చా 

శమిసేసెనేమి 'యెల్లనంగ 

ములను విడిచి కుడుపువలన నియతికీగలు 

యతికి మోఖథీలీథి యాటనట్టు, 

85 1. ననువమగుసట్టి ధక్మమనిరూవించెన్ _ ఆ, 

లి, 1, గతులైనను - వెక్కుుపతులు 8 నారి, సతియు- అనిపారములు, 

41. |. వగిది _-ఐ,ఖ, 

48. 1, గల - వెక్కుప్రతులు, 2. విధియ, విధికి, పదవి, విధథియ-అనిపారములు. 
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శీకీ, వ, అనిన విని నం పీత యై వైలరాజన్న క్రి సురవారునితో రా జనువానికీ భూః 

నంబులంరుట్ల శరీరం బును భోజనాదులును నట్టయుండియు నతం ఇెల్లవారలచే 

(మొక్కు గొనుటకు న్మిగహానుగహంబులకుంజాలి సర్వాధికత్వంటున 

శోభిల్లు దానికిం గారణంచేమి యొఅింగింపవే యనుటయు నీశానుం 

డిట్లనియె. 

Pym సార్గూతి కీ రావిత్నందు వామాతిశోయంచు చావ్నుటి;- 

నం, 18 _ అను y 15 - 8/5, 

45. సీ, అధికపు; దపముననై నది రాజత్వ 
మట్లు గావున జేర్మి నతిశయిలు 

జనముంచే। మొక్కు గొనుటకు నిగ్రవాం 

బునకు నను గవాంబునకు శక్త 

జై యుండు నతండు శదీయసునీతియ 

వి ను ముదమున రాజు వినయవరునిః 

చేసి యెల్ల జనంబు శికించు న్మిధియ 

జయమును నరివర్గజయము (బడయు 

శే. 'నెజింగి యుపధా విళుద్దుల నిడునమాత్య 

వదవి కనీర క్త సారవద్చోలము( బ్రోచు 

హితీవరుల మిత్తు9లుగం గొను నిలకు మే లొ 
నర్చు దుగ్గంబు రకించుం గూర్చు ధనము. 

శీర్. వ. ఇవ్విధంలున సపాంగనంవన్నత్వంబు నొంది, 

త్త, క. చేయం డపా్యతవ్య యములు 

సేంయయుం వాశ్రవ్యయంబు నేయున్ నిజర 

ఇాయత్న మెల్లకెలి(గుల( 

బాయక ధర్మంబు నేంయుః కావముదొఅ;గుర్. 

44 1. సెశ్వరుండి - ఎ, ఒక, 
4. 1 వినుదమమును, వినుమోడమున, వినుముధర్మము _ అనిపారములు, ల. రకి _ ఓ. 

ఇ, ళ-మవ శె, వరుల _ కొన్ని[వతులు, 



48. 

49 

50. 

క, 

ఆ, 

51, క. 

52, ఆ, 

ఆనుకాసనికవర్వుము-పంచమాక్యానము 

ఆచరించు 'దండ మ్మకోధగాముండ్రై 

2చారదృషి-బూచు ళత్రుక్ళత్య 

ములను నాత్మ దేశపురసరివారవి 

ధముల సత్యభావణముల నెగడు, 

ఉద్యోగము (పియవాదిత 
4 జ్ 1 విద్యాప రీనిష్ట సంధివిగనా వివాశా 

2పద్యత దీనానాథవి 

పడ్యావన మాజ్జశీవెరపు * వాటించు( దగన్, 

కయ్యమునకు నిఫుడు6 గాలు (దవ్వండు తగ 

వై నరరాము కూరుంై యొనర్చు 

యజ్ఞ దానే విధిపషరాయరా క యుండు 

ని_కైఅంగువృ త్త ముత్తమంబు, 

ఈనీతులకు విరుద్దము 

'లై నపనులు నరకము'లకు నరుగునృవతి ఫా 

2పా నీతదుఃఖ మొకతణీ 

మాను నొరుల కతని కెపుడు మానకయుండున్. 

భావళుద్ది గలిగి 'యీవివీతులం బూని 

(పజల 23స్వం డతులరతణంటు 

సేయు నట్టివిభుండు సిరియును గీ ర్రియుం 

గాంచు టేబుణ్యలోక గతియు బడయు, 

+ అనుటయు ధగ్యరహాస్యము 

వినం గోశెద ననిన శాం[పికి శంథుం డి 

B25 

ధర్మ _ కొన్నిప్రతులు, ఏ. చారు - ఆ. ఇ ఊఉ. ₹, 

ధీరో వీతా - పరితా, నిరతా విదితా విహితా విగడా (కొన్నిపాఠములు 

నిష్క్టృష్టార్జమునిచ్చుట లేదు) 5. వద్యత, దిత్యత, నద్యత - అనిపాఠములు, 
వెరవు - కొన్న్మివతులు. 4. వరిపాటించున్ _ ఎ; పావించుదగన్ = క 

నకు _ వెక్కువ్రతులు, 2, పానుగత - ఆ, ఎ, 

భూవినుతులు వూని,వటునీతిమైపూని _ అనిపాఠములు, కి. కెవ్పుడతులర- ఈ, &, ఓ, 

నరుడు _ ఒ, 4 నూర్గ్యలోక _ వెక్కువతులు, 
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ర్కీ, వ, 

58. 

ల్. 

శే. 

3. 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

ట్రనియ నపొంన రవాన్యం 

బనం బరగును ధర్ముజాత 1మఖలమునందున్ , 

అనిన విని'యాగన్మాత యవ్విశ్వథాతతో హీంసొవగ్గనంి బేజనులకుం ల్లదని 

రని చూచెద నహింసచఅంగెఅీంగింపవే యని న నబ్దేవుం డదినీకలం చినట్ల 

చేలం బిపీలెికా పముఖంబుల నాకనంబున మశకాదుల మణియుం చేను న ల్లీ 

సీరచేనులో నై న జంతువులం జంపక యెొవ్వరికి మానరా దట్లు గావున, 
"4 

, ఫలము దళంబునుం దొడిమ౯ 'వాయుట రాలినీవానింగొంచు నా 

కలి *శెర'నేసి గోరసముకార్యము కీనటుల నిర్వహించి బు 

దులు వెలి లేక "నిశ్చలతం దోయజపతనిభాడి చితరూ 

పులొకొ యనంగ నుండు శమపుణ్యులు నూవె యహింసనా త కుల్, 

అదియ శ్రుతి చేత ధర్శరహన్యమన [గం 

బడియె ననిచెప్పి మజియును భవుండు 'జేవి 

కిట్టులను నట్లుగాక యహింనతెఅ(గు 

గలదు 'వినుము విశేషించి కమలనయన. 

విధివశంలున మృతింబొందు వివిధజంతు 

నిచయేమం దనహాంకారనిష్టుం డై నం 

బురుషు( గ్ల్మష మేమియు 6 బభొందోచేర 

చెట్టు లంటేని విను మది యేర్చరింతు. 

56. 

B57, 

' కడ -అ,ఆ ఈ 4 తోయము _ ఆ; నీళ్ళ 

మహిమలముందున్ _౬ కొ (యతిచింత్మము) 

య్మాతిజగన్మాత _ అ ఈ. ఓ, లి బెల్బజనులకు _ కొన్నివతులు, 8, యనుటయు - 
చెక్కుువతులు, 

వాయుచు, బాసిన, బాటున, బాయడు - అనిపారములు, 2, దానదోయ _ అ. ఈ, 
(ను)న - కొన్నివతులు, 5.నంగ 

హించి. ఓ. క శ్ర, మతిలేక _ ఒ. 7 లోననిడి తోయజ - ఉ, ఫొ 
నవిశేవముగ వినుకమలనయన, సవిశేష మదివినుకమలనయ 1 ఏన, నవి 
గమల నయన _ ఆనిపాఠములు, “ నవిశేష మదియను 
మందునహింసావినిష్టు, రైన- అ;మన్ని కహంకార నివు, దెన_ ఈ నేరదటిదేవిను చెప్పెద నవ్విధంబు - ఐ. అ, లగా న ఎ 



58. 

59. 

60, వః 

61, 

వ 

కు 

క 

ఆనుశాననికవర్వము_పంచమాళ్యానము 

దిపియలోంబడు కబువ్వు శీదివియయొ త్రి నవారి 

చాపంబువొందునే యోపిదున్న 

కనాలనేటమున జచ్చు నానావిధ పాణు 

లన్నరు( బొందునే యఘము వారు 

కశ మువనుల్ సేయ సిధాతృవశమున నా 

యువు దెగినట్టిజంతువులు నచ్చు 

నేమునంపితి మని యించుకేనియుం నవాం 

కారంబు వారికి గలుగు దట్టు 

6గానంజూవె చారిగల్భవమొందదు 

పుణక్ణపాపములకు బుద్ది మూల 

మని శివుండు మణీయు నను హింసవోలెనై. 

యధికధర్మమైన విధము వినుము, 

దైవగతింజేసి తమకుం 

*జావవలసీ గోవు లొండుచా వొల్లక స 

ద్య్భావమున రంతిదేవుని 

కావించుీ మఖమున( బకుతం గై కొని నెమ్మిన్, 

అనేకనహాస్రంబు *లరుబెంచి 

తము విళశసించుట కాభూ 

రమణిని వేండంగ నతండు రాజీవాకీ 

(క్రమమున విశసింపంగం జ 

ర్మములు దరులు గాంగం జాజర కము నదియె, 

821 

58. వు (బు) ర్వు - కొన్నివతులు, 2. దివ్వెయెత్తిన - అ క; ,దీవెయెత్తిన - ఏ. 

మనంగ - అ, ఈ 4 నాగలి, నాగంటి _ అని పాఠములు. 5, త(ద) గు=అ. ఈ; 

కానచువ్వె,కానశువ్వె కాననూవె_అని పారములు,గమనిక;- 'కాన'దిఇ | కళగాను ఏ ద్రుత 

|వకృతికముగాను ఉభయవిధములను ద్రయోగింపబడుమందునది కాట వై రెండు 

తేఖ గుల పారములును గ్రాహ్యములే. 
pre] 

జాచొలనిన _ జా. 2, మఖంబువళత, మధింబుచేత, మఇము(జూడ - అనిపారములు, 

లరుగుదెంచి - వెక్కువతులు, 
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62. 

68. 

64. 

605. 

66. 

భ్రీమదాం[ధమహాఖారతము 

. ఆచర్మణ్వతి యనునది 

1గేచరమే వర్గ నమునకుం (బియ మగుకం 

"చె చవి చేయం బొలిచియ 
మా 

నీచమహిళనలిలమ య్యె నెత్తురు సుదతీ, 

, స్నానమున( చానమున నా 

కానందము సేయు నమ్మవోనది గోసం 

తానము దివికి *నరిగ న 

మ్మానవపతి6 జెవ్పచేల మధురాలాపా, 

* పరబలము వెనకరి నె (హా 

తురు 1ేవజ్తులు వాఆఅ( జంపురురు దుకముఎన న 

ప్పరుశం దనంబును బుణ్యో 

త్వర మని వేదములు నెప్పుః దనుతరమధాన్షి, 

, పోరులోయందలి మరణము 

మారణమ.-ం బుణ్యలోక మహితమహినుకుం 

గారణ మెలు(గు మహింసా 

కారం బిగదని 2సీవ కమలదళాాత్మీ, 

+ అనిచెప్పి వెండియు వారు(డు పార్వతితోడ 

నిటను 'వేటకునెలయు టమము 

గాదు సష్యములు మృగములశేతనించు 

జగమెల నిర్ణనుష్యంబు గాగ 
రా 

గోరు మృగము లది కారణంబు మృగ 

వాతిరాజుళకు ధరమ య్యనటు 

62, 

68. 

84. 

రకు 

68. 

గోతరమై _ ఓ క శ గోడ రమై సొంవు వెంవు గొమరారెదు కంచె చవివాయం 
బొలిలి _ జ 

| 

ఇనంగ -ఐ కౌ, ఖం శ షష, 

తేరులువాబ - ఆ ఉ, వజలుగా౮గ - ర; వఐదలువాఅ( చేయుదురు రణమున_చ. 
యందుల - ఐ బౌ ఖ 2 నీవు _ వెక్కు[వతులు; నీవె _ శ. క్ష, 

* వేటను సేయటఘము - ఐ ఖ 



69, క, 

69, కం 

Ti, ఆ, 

72, 

అఆనుకాననికవర్వము_వంచమాళశ్యాసమ 

గాః మృగములకు6 గలుగు సద్గతి "రాజు 

చేమృుతి( భీొందిన( "జెలువ వినము 

దండు దండింప కుండు టదండ్యు దండ 

నంబు గూర్చుట విపుమనంబు నొచ్చు 

నట్టిపని 2చేేశయును వినుమునప రాధి 

తనువునొంచుట సూ హింస ధరణిపతికి 

. అని బోధించి. 

భూసుకుల కలుకవు వెట్టం 
"జేసి నహుషముఖ్యనృపులు చెడుట (ప్రసిద్ధం 

చబాసురపతి విప్రునలుకం 

గాసిం బడంజె' తలచి పడసెం గాదె నయనముల్. 

కావున వి ప్రారాధకు 

తై వెలయు ఏిథుండు రాష్ట్ర మతనిధనము పై 

న్యావలి బంధులవి| పుల 

దీవనలం బొదలు నింత శెల్లము చేవీ 

అని నిర్టేశించి కపర్డి గారితో వెండియు. 

పరమమం | తవిధుల 6 బశువులు యూపంబు 

లందు గట్టంబడి మవోళుచిత్వ 

విభవ మొందు విహితవిశననకియ మెను 

విడిచి దివ్యసుఖము వడయు. భోొల(తి. 

వోోమవిధుల, దన్నాంనము 

లామిషములు గాగ నొసంగి యమరుల నగ్ని 

ష్టోమాధుల( (బోవ(గం బర 

మామిత సౌఖ్యములు గళ్లు యజమానులకున్ 

a౫ 

68 

42 

2, సేతయును విను మనవరాధితనువు _ ఇ. క, ష; సేత నపరాధియైన 

తనువు - వా. 

తెలిసి = కొన్ని ప్రతులు 

యతని 



380 

79 

14, 

75 

76 

క 

ఆ 

థ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

శ్రుతివిహితహింన కేహింసగ 

మతిం దల(వగ రాదు మునినమాజంబిదె దు 

మృశతతిః జాపెడు పరమను 

కృతమని కొనియాడు( గాన గీర్వాణనుళా. 

అని యహింసళజుంగు లన్నియు 'నెజింగింటి 

యింక నేమి వినగ నిచ్చసేసె 

దనిన రుదునడిగె న దిజ జనుల]జీ 

వనము అెఅంగు లెల్టి *ివనజనాభ 

, అడిగిన నద్దేవి కద్దేవుం డిట్లనుం 
గాంత మానుమ్యంబు కర్మభూమి 

సుఖదుఃఖ 'మూలముల్ నురతిర్యగాత్మక 

త్వంబు లట్లగుట వి తంబువలయు 

మనుజుల కెట్లన్న విను ధర్ముకామముల్ 
గా 

వి త్తసాధ్యంబులు "విద్య వార్త 

చేవ *కార్ష త యర్షసిద్గికి మూలముల్ 
యె థం 

విద్య వానికి ననవద్యతయును 

కీగర్ష కునకు నేల కాల మెలుంగుట 

బట్టికాని శీది నంథీవించె 

నందు విలువ మొదలు నగులాథమునునెడ 

వ్యయము క~లుటయు శ్రీవ పదములు, 
గి 

వనులం చాలించునత(డు 

వినువక యేమఅక వానివిరము అెటింగి [పో 

"78 

"క్త 

T5. 1 

హింసాగతి మతిదలపగరాదుమొనినికాయంబిది _ ఉ ఐ జా. ఖు శ. ష, 

జ్రీవనములెల్ల( దెలుపుమనుచు నవృడు _ ఓ 2 మనుజనాథ _ చ. 

ళూములు - ఆ. ఎ.ఐ ఓ, జౌ ఖు దంబులు _ ఈ, చ. చ. విత్త _ 
గోరుట, గావున, గామత, గర్షత, గర్షిత = అని పారములు; కారుత _ నూ. 4 కక్ష 
కునకు నెద్ది కారి - జ; కర్షకునకు నెల్ల గారి = ఆ; కర్షతకును నేలగాల - ఈ! 
కర్షమునకో నేల గాల మెటుగుటయ _ చ 5, గనుటయు _ వెళ్టు వతులు, 



ఆనుళాననిక వర్వము_,వంచమాళ్వానము తలి! 

చిసమర్జుం డగు +*వెరవునం 

బిసి గను సేవకుండు ధనము. కిబడయు. బొగడుతోన్. 

177. క. వంచనయును జాడ్యంబును 

నించుకయునులేక 'వళువుసీష్ట మెలి జాం 

బంచినపని 'వెరవునం గా 

వించిన కర్ముకరుం డొందు విపుఅధనంబుల్. 

786. వ, అని వెండియు 

79, క. *పరధనపరదారల నప 

వారింపమియు డేవపితృసమా రాధనముం 

గరుణాయు నతిథిసపర్యయు 

గిరితనయా యెల్ల చారికిం గృత్యంబుల్ 

= బొవ్రుంథు వౌర్వూజికీ వల్డ్ ర్య నరిపాళోంబుల కౌజం గౌజోంగించుట ;- 

నం 18 - ఆను] 15 _ 1685 

60, వ, అనిన వినియపార్లాచేవి వర్గం బులకర్మ్యంబులు పాకంబు బొందు [వకారంబు 

చెపు మని యప్పరచేక్వరు నడిగిన నతం డిట్లనియె. 

81, చ. తమతనుకర్మముల్ శెరువుదవ్పక చేసినవారు "డేవలో 

కమునసుఖంబు *వోందుదుకు [కమ్మటి వచ్చియు. బూర్వజాతీజ 

న్మమున కమవోర్థిం బొందుదురు మానిని యిమ్మైయిం దప్పి యెట్తికృ 

త్యముల( జరించి రజనుల కటికులంబున( బుట్లు వాటిలున్. 
జ ళు న్ 

76. 1, తజువు - పొ. క ఖ ౨ బడయు బొగడన్ - కొన్ని పతులు, బడయం బొగడన్ - 

ఒకో, 

79. |. వరధన పరదారమ్ముల, హరింప - న 

80. lI. యవర్ణ వర్దంబుల - చెక్కు[వతులు 

81. 1, నొందుదురు - కొన్న్మివతులు, 2, కర్మమున - చ, తి. నువృద్ధి; నవృద్ది, మహార్తి - 

అని పాఠములు, 



882 శ్రిమదాంధ్రమహాభారతము 

82 క, ఎంతెంత మేలుచేసిన 

శనంతుతియ కులము నెక్కు-2. సమాకూరుం 

గాంళతా 2వి వుడయిన న 

త్యంతానంద మగులోక ముతనికి( శగలుగున్. 

గక. వ అనిచెప్పి మజియును. 

64. ఉ, ఆపద దూలపోక సిరినంది మదింపక 'శారరవృ శిమెం 

బాపుల గెల్చి యాక్టవము బంధుిజనాలికి నార్యకోటికిం 

జూవుచు దీనులం గరం జూచి తగం గలమా|త( (బోచుచుం 

గోపమూీలేక మన్కి గలగున్ దివిజాంశమునన్ జనించినన్ 

రిక్. క, అనిన విని గారి కొందు 

మనుజులు సంపద*నుఖంచి మనం గొందటు శే 

మి నలంగి దఃఖివడుదురు 

విన వలతుం గారణంబు కివినిపింపు కివా, 

66 చ, అనుటయు శంభు డిట్లను దయన్ బలిభితము వెట్ట అేమింగుం 

దినచెలి జుట్టముం బిలిచి దినత వాపి *యపావవృ త్తి "జె 

హ్ 2 దొ ల్సిన తొలుచాము గల్గునరు లెన్చగ మంచు విధాత నిమ్మ్భృపా 

తుని నతిలోభదూపితుని దుర్గతిదుఃఖతు( "జేయు. ఇార్వతీ, 

87, క, వినుమలుకయుం గూర్మియు లే 

వనవద్యా 'యెజ్జ్ఞనంబులందును విధికిన్ 

మునునేసిన కర్మముఫల 

మనుథవగోచరముసే యురంతి య తటీతోగ్. 

82. 1. నంతంతయు, నంతయు-అనిపారములు 8 మీవిభవంబు ననంతంతకు( బరమలోకమ 

తసికినొదవున్ _ ఆ ఈ 8 నొదవున్ _ కొన్ని|వతులు, 

64 1. శాంతవృత్రిమై _ ఆ ఆ, ౩ జనా(కి - కొన్నివతులు కి లేని - ఆ ఇ ఊ. కక, 

85 1. వహించి- బౌ ఖ,9 పడుదుర - ఆ ఇ- ఊఉ ఎ ఇఒ జొ $, వివరింవు - 

అ ఈ, ఓ 

88. 1, యధర్మవృతి యపారవృత్తి, - అనిపారములు, 2. మన్పువిధాత - న, 



B8 

89 

B0. ఆ 

dl. 

ఆనుకాననికపర్వము-వంచమాక్యానము 

అని! యె అింగించి వెండియు 

ధనము గలిగి యుండి ధవళాకి. కుడవక 

కటకుండు* పగమకవజనము 
చ్చ (ఫే 

లొరువులొ త్రి చెప్ప నుపకాగ లై. తొలు 

పుట్టు నందు *మనినయట్టివారు. 

తమకు ధనము లేక తగుభోగముల శకెవ్వ 

౮ ననడప మను సుఖాఢ్యజనులు జ్ 
తొల్లి పేదవార లుల. మరుల కెవుం 

లా వ్ ఠి కర 

బెట్టం గోరుల చుండి నట్టివారు, 

=, *ఆయాసపడ కుండ నర౦బు వేశెడు 

వారు పాత్రలనంబు( రార పిలిచి 

తొలు మేన బెట్టిన యలఘుదయా ఢ్యులు 

ధినినిద్ది “బప అయత్న మునం గలుగు 

మన జులు పూర్వజనృమ న నర్జులు దమ్ము 

కినడుగి దొఃపకయి చ్చినట్టివార 

లాయాసమునను వికాగమం బెడలెడు 

జనులు ముందరిపుట్టువునంగ్భఫావి 

హీనులె యాచకుల నలయింశొ సిగప 

నిడనిలోథు ౬ ముదిసి ధనెళుండగు న 

రుండు ('పాయంబునా( డీక గం డడంగి 

తొంటిభవమున నీగికి దొడంగి నతండు, 

కలిగియుండియు' చెవుళులకతన భోగ 

ములు తుజింప(గ లేనిమర్న్యులు గిరీంద 

80 

రే, 

అం గా బా కాలా ఎ 

తెలిప 

యెలుగ(గ జెస్పీవెండియ _ అ. 

నట్టికష్ట -ఉఐ చ. ఏ. లొరుల యొత్తి _ న, త, వందు _ కొస్ని|వతులు, 

గలుగునట్టి ఓ 

చుండు _ వెళ్టుపతులు 

ఆయానమునులేక యరముజ్ - అ. ఓ, కౌ, ఇ, 2, బహుళ - ఆ, ఆ ఈ, ఓక. 

నడిగితా(క (గ నిచ్చినట్టి నడిగినం దగనిచ్చినట్టి _ అనిపాఠములు, 



884 

98, 

94. 

95. 

98. 

87. బా 

భీమదాం[ధమహాభారతము 

తనయ 1తొలుమేనరోగముల్ దనికిచచ్చు A 

నవుడు దానంబు సేసినయప్లి వారు. 

అధికసౌందర్య్యములు గలయట్టిజనులు 

తొల్లి మాంసభోజనముల( దొఅంగి యున్న 

వారు రూవవిహీనులు దారు రూపు 

గలిగి తొలు మేన: గొనటులంబిలీకినారు 

విను సౌభాగ్యసమేతు (డు 

మును నిజదార కపరుడు ముందటిజన్మం 

బున శార్యకు( |రీతియొన 

రృని మనుజుడు సుభగతావికహితత( 2బొందున్. 

అమితజ్ఞానము విజ్ఞా 

నము: గలిగియు. 'బేదయైననరుండు చనినజ 

న్మమున వీనికి గలిగియయు దా 

నము తెరువున( బోనివాండు నలినదళాకీ., 

తగుబుద్దిలేక సంపద 

మీగులం గలుగు నరుడు తొంటి మేన గరుణమై 

విగత వ్రజ్ఞం డయ్యును 

దగ దీనుల (బోచినతండు దళితాబ్ధముఖి. 

మేథావియె ోవిన్మి మిగిలింద్యలంబొల్చు 

నరుడు దొల్యామున గురునక ధిక 
భక్తుడై తన కై_నపాండిత్య 'మొకులకు( 

గావించు వేడుక గలుగునుజను6 

డభ్యసింపంగ విద్యాంయు క్రి లేకుండు., 

నాతండు దొల్లి విద్యాధికత్వ 

తొలిమేన - ఆ ఈ, 

దారాభిరతు(డు - ఐ, ఖ. 2. నొందున్ _ కొన్నిప్రతులు. 
వినుమేలిమి విద్యల? గొమరొప్పునరుండు మున్ గురునికధిక _ఐ ,జూ ఖ; 

వ్ 
విని మించీ 

విద్యల - ఈ, ఏ, భక్తుడు _ కొన్ని పతులు, | 



ఆనుశాననికివర్వము-పంచమాళ్వానము లిలిక్ 

మున గర్వియె శిష్ణజనులకు సభ భంగ 

మొనరించి కుందం "జేసిన యతండు 

భాగ్యంును బిడ్డలును దాను బమాుకీధనముల 

భోగులై. దోగములులేక పొల్చువార 

*లమలినాచారపా తదానములు సత్య 

ల 

కరుణలును దొంటీభవమున( "గలిగినారు. 

98. ఆ. ఆలువిడ్డ లొఅటులై. లేమిం గుంగచు( 

చెవులుశేత( బడుచు నవయుజనులు 

మున్ను కోధలోథముల నా_స్టికతం బర 

పీడనంబు వేసి 'పేర్చినారు. 

99 సీ, కాంత జాత్యంధుండు గన్నులు చెడుంవాడు 

తనయొస్పృ మెఅయును. దగిలి యొరుని 

వనితం దొల్మేనం జూచినీవాండు కర్ణరో 

గార్తుండు కటుకవాకరములం దొల్లి 

శిమ్షు నొప్పించిన కష్పుండు కడుపున 

చెవులై న నత(డు పూర్వథవమునందు 

గరదుండు గోళ మక్ళరిని *శర్కరనుచా 

ధితుం డగునకుం డన్యసతిని గ్న్య 

ఆ. మహిషిగోవుం దురగి మదనాతురశమున్ను 

గవిసినాడు శోపి దివిరి యొరువు 

లనుభవింప( చెచ్చుకొనిమాంసము దొంటి 

పుట్టువున వారించినట్లి నీచు 

లి. విధముల _ ఊఉ. ట చ, జ. వీ. 4 లమరునాత్మలణాత _ ఐకౌ,ఖ ర్. పుట్టున - 

కొన్నిప్రతులు. 8 గలుగువారు - కొన్ని[వ్రతులు, 

98. 1. చేర్చువారు - ఊ, ఎ, ఐ.ఓ. ఇ 

99. 1: గడునుందరుండయి తన - న, 2 పావి - కొన్నివతులు 8, గార్మషమున _ అ 

ఉ బబ జొ.ఖ 
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100. 

tol. 

102, 

108. 

104, 

105. జా 

శ్రిమదాం[ధమహాఖార తనూ 

. ఉలుము గొన్నవాండు తొల మేన నాఘాత 

బంధనముల నొరుల" పన్న (దనము 

చెుచినాడు పంగు *వెఅవగ( గాలుసే 

విజిచి సాదుజనుల( బజీచినాండు. 

*, పిలకాదుల గంతులచే 

నలమట6 బడువారు బడియ నడిచియు ముష్టిం 

జలమున జొడిచియు సొధులం 

దొలుకామున నొంచినట్లి దుష్ట చరి తుల్. 
లు రు 

. పొదరోగు లకుచివదముల దేవాల 

యములు “మెట్టుటయును నశదువారి( 

దప్పు లేక (కొవ్విశన్నుటయును దొలు 

పుటునందు( గలిగినటివారు, 
ద కు 

. జ్వరమున గుల్మపీడ నతిసారములకా బలుపుండులుక మవో 

దరమున వాతవి తృ క ఫదార ణరోగములకా నిరంతరా 

తురులగువారు నిర్ణయతః దొల్లి వినోదముగా(గ జీవులం 

దరమిడి "చంపినారు గురు(దల్ల డెట్టినవారు పార్వతీ 

. గూనివాండును బిచ్చుకకుంటు*గుజ్ఞు ' 

గెలుచు అమ్మాచో? గచ్చులుగలిపి సరకు 

దూంచివెన్రైడుచోీటుల దూన్మిదరపి 

పూర్వభవమున లాభం౧బు( బొందినారు. 

వెజ్టులుతొలు మేన వెడ్డున సాధు*జ 

నము మోసపుచ్చి ధనంబు గొన్న 

100. 

102 

108 

104. 

105. 

_ హా 

గ 

- (వల్చదమున - చ క, అఅనలై - కొన్నిిపతులు; వఅవంగ( గాల్సేయి - స 

సొచ్చుటయ -బౌ. 

* నొంచినారు - కొన్నివతులు. 

= గునుకు _ న. ల (గంచులు - న, శ. చోటను, బోట్లను - అనిపాఠములు 

. జనంబు వంచించి - ఐ. కూ ఇ, 
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ఆను లనవత్ఫులు వినుతొలి పితృకార్య 
౧ U 

దూరలు చాలఘాితులును జువ్వి 

పొలంతి నపుంసకుల్ పూర్వభవంబుగ 

నెద్దు( బట్టినవారు నేమితప్పు 

బొరయకుండ(గం తీగోపమునం * దికచ్చేదంబు 

ర్ంంలించినారును గామసుఖము 

శే, “విఘ్నపణీచిన తులునలు విధవ తొంటి 

జన్మమునయందు భర్హ్రవంచన మొనర్చి 

ధనము గూర్చిన యదియు మదంబు పేర్మి 

నో ర్తుమగని హరిందిన యుగ్మలియును. 

106 శే, ఓ పయతులై పుట్టి 'యేవంపులనులం గడుపు 

(బోచికొనుచా రవాంకారమునను గర్వ 

మానమదదంభముల (6 దొల్లి మాన్యజనుల; 

బరిథవిం చినితుచ్చులు పద్మనయన, 

107, సీ. శేదాసత్వ మొంది యదల్పుల6 దిట్టుల 

నాటుల( బడుచుండు నట్టి నీచు 

లప్పాటః దొలుమేన నతిగర్వులై (దల్ణి 

దమ్మున( బెక్కం డం దస్పులేక 

తిట్టియు శనడిచియు. *దిరిషినవార లా 

కపాలువల సై ( గృప గలెమిమేలు 

ధనిక గృవాధ్వారమున( బ్రతివోరి ద 

మ్మాంగంగనుండి దై న్యమునదుఃఖ 

కే వడుజనంబులు ఖో గ్లై కపరత౦ దొల్లి 

మాననీయుల కవసర మీనివారు 

4, వృషచ్చేదంబు = ఇ. ర. గావించువారు - "వెక్కుగపళులు, 6, పేంపుచెజచిన ౬ 

అ,ఈ, 

106. 1, పాతు లై- వీ,న_కొన్ని[పతులు, బొతిమెయిపుట్టి _ష, 2 తులువలు _ అ, ఉ, కొ 

107. = దానిత్వ _ ఈ, ఊ జౌ, చ, 2, చోట్టను బరిభవంబులు గాసి బడెడునీచు _ ఐ. ఖ* 

1 

1 

8. గొట్టియు - ఒ. (4. తెగడిన అ, 5. పొలము బొవకకృవ -,ఐ. క్రూ ఖః 

6. ఫణిహారి = వెక్కు[పతులు *, బెడివారు = ఓ; ఒడియారి - అ, ఈ 
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రాజదండితు6 డకృతాపరాధు6 (గ్రూర 

దండదూపితు6 జేసినతండు నూవె, 

108. క, విను నష్ట్రసకలధను లగు 

జనములు *నిచేసమిడిన సరకులు దొ? ౫1౪ 

మున మగుడ నీక సెమి 

కొనినట్టి యవత్యలోభకుత్సితు కలతివా. 

109. క. శమబంధులు( దారునునొ 

క్కమరియ అఇగటాలువారు కరుణారహీశ 

త్యమున: దొలుమేన *వెడపగ 

నమేయ నరవధనమునేనినట్టి దురాత్ముల్ . 

110, వ. అని యొజింగించి యీశ్వరుం డీక్వరితో నిట్లనియె. 

111, సీ ఇంటి నాచెప్పిన యిప్పానకర్ములం 

దఅకును నరకంబు దస్ప దందు. 

బడుపాటు 'లెల్లను బడివచ్చి నరులై న 

యప్పుడు వాటిలునటి తెఅ(గు 
m౧ 

లివి యట్లుగాకయు నెక్కుడు గాని పా 

పంబుల శమానుషభవము గలుగు 
2 నిత్షైన నమ్మేున "నేకర్మమున ఫల 

మెనను మానవు లనుభవింప 

ఆ, రోపి మునులు దేనవీయోనులు నత్తను 

వునన తపముఫలము లనుభవింతు 

రనిన దేవి యెలు6గ నయ్యె మీదయం బెక్కు 

లతములు గృకార్గనై తిననియె, 
PB న్. 

10%. 1Lత (ద) గదాభవనిడిన _ ఆ, ఉ ఏఐ, జౌ, ఖ, 2, లరయన్ _-చ; అధిపా _ ఇ. 

109, 1. నెడపక _ అ. ఉ. ఖ; వెలవక - క, నెడవవ(గ _ శ. 

110. 1. మటియును _ పెక్కు ప్రతులు 

1 111 + మనుజభావంబు _ ఓ, ౨, నెప్టెన _ కొత్ని|వతులు, నైన శామ్మేన నౌకత్య నుజథణ 

న నిన నమ్మేన నధిక కర్మమువఆ - ఓ 8, యోనుల వర్తనమును తపము _ క, 
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112. వ అని 'సండియు నద్దేవునితో మనుణబపరజన్మంబునం గాని కర్ళఫలందు అను 

భవింప రంటిరి తప్పుచేసిననరుల నరపతు లిట్టితప్పున కిట్టిదండం బనునిరూపణం 

బున గండించెద రని యక్కర్మంబుఫలం బప్పుట్టువు నన యనుభవించుటగాడె 

యునిన గారికి గంగాధరుం డిట్లనియె 

118, సీ జనరతుల్ దమరాజసంబున దండించి 

సారు గానెల్ల క నరులతప్పు 

అకు దగుదండంబు లన వారి. బజతురు 

తకొ,రు అవ్వరు. దప్పుసేయ 

వెఅచుటడై యట్టి విధి “మూ (డుటడి పూర్వ 

కర్ళంబువలనన కాని యప్పుడు 

గలిగిన తవ్పునం గా దన్న నాబేవి 

యవనీళదండితు. డై ననరున 

జే. కఘము వాయునా పాయదో యనిన నీళ్వ 

' రుండు నృపదండితుండు యనుదండమునను 

బడ(డు లేనితప్పున నరు( బజి చినతనిం 

బణుపకు స్నాతనిని యమజాధ వొందు, 

114, వ. అని ని్లేశించి 'వెండియు 

115, క. విను తమ చేసినకర్మం 

బ.నఫలమెవ్వరికిం (దోచి పుచ్చంగ రాబె 

ట్టును గుడువక*పోదది యన 

విని పార్యతి యిట్టులని'యె విభునకు6 కృష్టా, 

116. శే, కర్మఫలములు గుడిచిన(గాని పోవ 

వంటి వాని (శాయళ్చ త్తమపపహారించు 

నందు రళ్వ మేధంబున నఖిలపాప 

ములును జెడునన(౧గా విందు భూతనాథ, 

118 1, కొక్కాక - ఇ. ళ, ష్య నొక్కాక _ ఆ; కొల్టక - న; నొల్లనివారీ తపం _ ఏ 

2. మూండుడోది _ ఇ. ఈ, శ. 8. నృవుం బతిచినతని, నృవుః బఅచు నలిని, గడు౧బ 

(జి అదినతని, నొరుజచినతని _ అనియు పాఠములు. 

115. 1, పోదనినను _ ఊఉ, 



619 ర్రీమదాంద్రమహాథారత ము 

117 వ. అనిపలికి యిది యెటొకో యనుటయు భవుండు, 

118 ౪, అతివ కామక్చతంబులై న కర్మంటుల 

ఫలము లనుభవించవలయు "వినును 

కానుగ నముచె వే టగలుగు; ్రాయక్ని త్ర 

2మాచరీంప నంళశయంబు వలదు, 

118 క కావునం గుడువః !పొలియదు 

'దేవాసురోమునుల కై న దేవీ క్క్టర్రళ్మి 

ద్భావితఫల మీయర్గము 

నీ వలవఅపుము భవన్మనీష దిరముగన్ 

120, వ అనిచెప్పి యస్పర మేశ్వరుండు చెండియు, 

121 క. సుకృతముల నరుడు నాకము 

నకు: జను నవి గొంచెమైన నరు;డుయగును వా 

నికి దివి కేం డిగిన యత 

నికి మానుషవై భవములు 'నెఖయం గల్లున్, 

129, వ అని నిర్టేశించి యుద్దేకరూపంబునం గర్భంబుల తెఅం! గెటింగించి యింకనేవి 

యడుగ వలతడుగు మనిన నంచిక కర్శకరగాంబు జంతువళంబు (గవావళం 

2బునా రండు తెజంగులం "ఇప్పుదు రంచెయ్యది దృఢంబని యడుగుటయు 

మృడుం డిట్లనియె 

128, శే. నాతి విను (గవాచాకరందు పేతువులుగ 

నకుభములు శుభములు నరు. డాచరించు 

(గ్రహము శేయించునే తాన కాక చేత 

కొడయు: డటుగాన ఫలములు గుడువవలయు, 

124 వ. అనినం జావనునది యేమి యని యుమ యడుగ నీశానుం డిట్లనియె, 

118 1, వినుము కామకృతము చెడును కడునొప్పుకృత్యంబు నాచరింప - ఒ క, యజ్ఞవిధుల 
నందియంబువరిదు _ ఐ ఖ 

119 1. పోవదు-ఐ ఒ 2 పరులకైన - అ కి, ధర్మో - కొ, అర్థము విచార్యము, 

182 1, గెటింగించితి నింకనేమి - కొన్నివతులు 2, బని _ కౌన్నివతులు. 
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నిత్యుడాత్స్నుండు జేవా మనిత్య మతండు 

మ-దిమీ( చెవులున వికృత మై యది వికలతC 

బొందుటయు దాని. దొజంగితా, బోనునట్టి 

టళకు మరణ మన్చేరయ్యెం lr గ, 

జీవుడు జీ ర్థకరీరముం 

బోవిడిచి నంచు బెంగ బుక్జుగుపేకం 

దా వెలయుం దద్దక జీ 

వావలివ_ర్తించునిటు గతాగతీపర యె 

అనిన విని సార్వతి శర్వునితో ఇాలురు చచ్చుటకును వృద్దులు వెద్దకాలంబు 

(బదుకుటకును గారణంజేమి'యనుడు నతండు 

మేను జీర్ణ ముగా జేయు? గాని మరణ 

మొందం జేయదు విను కాల మెందు నరుని 

పూర్వళర్మంబు లాయువుం తొదల జేయ 

సన్నముగం జేయ |బదుకును జావుటి గలుగు 

అనిచెస్పిన నాయు 'వేమిటం బెకుంగు నెద్దానందఅుంగు ననినవిని యుమకు 

నుమాపతి యిట్లనియె 

=: శివుడు వొర్పొతితి నాయెర్వ్యద్ధికియంబులవ గార్ ణంటులు చెవ్పట్ ;- 

3. 

నం 189 - అను 1 15 - 2800 

తమయు సత్యంబు గృపయు శాచమును గురుల 

వలనిథ_క్తియు నాయువు పొలుపు నిచ్చు 

నలుకు బొంకు కూరత శుచిశాపగమము 

గురువిరోధమాయువు6 గడు! 1గుందంకేయు, 

125 

126 

127. 

129, 

180. వా ఖా లా అ లో 

ధవళనయన - అ ఈ, 

, వదవిన్ - ఉ వీ.శ,వ న, 

యనుటయునతండు _ వెక్కు[వతులు. 

. బౌొందంయేయ - ఎ, 2, వచ్చు - కొన్నివతులు 

. (గుంగణజేయు - వీశ షన 



i181. 

182 

188. 

194. 

185. 

186. 

187. 

ణే, 

శ్రీమదాంధ్ర మవోధథారితీము. 

తపమునను (బహ్మైచరన్ట్మవతమున హొతమి 

తాళనమున రసాయనాభ్యానమునను 

'బెరుంగు నాయు వ్యాకీయల వై నరుడు పీతి 

గలుగుటయు' బూర్వభ వకృతక ర్మఫలను 

. తనలావున కధికమయిన 
వనిసేయు ట యు కృమును నపథ్యము నగు భో 

జనములు వారించు నాయుపు 

వనిత యవియు( బూర్వకర్ణ్మవకతనకలుగున్ , 

మణియు నొక్కవిేేనంబు సెప్పెద, 

, నుక్చతు లమరలభోకనుచిరచానులు నిట 

దిగి చిరాయునులును నగుదు *రికరు 

అతిచిరముగ నరకగతు అయి తుది నాయు 

వల్చ్ప మగుమనుష్యుల గుట గలుగు, 

నా విని భవాని పురుష 

ప్రీ విధములు "రండుగలవు ! తినయన వానకా 

జీవుండు వ ర్తించుతెజంగు 

నీవేర్పడంజెప్పవే యనియః గంసారీ. 

అనిన విని మవోేబేవుండు మహీధరతనయ కిట్టనియె. 

. శాఠ్వికము లై నపురుమ 
ప్రీశ్వంబులు లేవు పార్వతీ జీవున కా 

1తత్వమున కహాంకృతిం గ 

ర్యిత్వ మొలసి *భావ్యవిధమ మెయిీకొనుచుండున్ , 

182. 

184. 

185, 

187, 

_— 

= 

, యుత్తటము - స కొన్నివ్రతులు. 

, నురచిర - వాసులీయిలకుడిగి చిరాయువులునునగణుదు రతిదురితులు నరక _ వీ శ. 

న; 5 రకివ దురితముల నొనర్చి నరక నివానులై యాయవల్ప - బి. ఖ 

, తిణయన - బొ కశ వృ, 

కౌొనంజేయున్ _ అనిపారములు, 

= త్త్వమ్మున హాంకృతి - ఐ. బొ, ఖ ల, భామవిధముమెయి - ఊ, లీ. కొనవలయున్, 



ఆనుశాననికవర్వము_పంచమాక్వానము 

180. వ, అని మజియును, 

189. ఆ. కర్మములకు. గర్శగా6 డాత్ఫుం డతని స 

త్వను రజస్సు(దమమ కీవాతవి త్ర 
కఫము లెట్లు మ రృర్టకాయగతము లగు 

నట పొందు? గర అవియ చూవె 

140 ఇ న్య శెచదయావులు సాత్రికములు 

రమణి లోభినంగాదులు రాజగంమి 

లనృతహిం సావపరశ్వభయాలస శ ig 

థె ర్యవోనిని[దాదులు తామసములు, 

141. క 9వి నానాముఖములం బుగు 

వికారము( '*బొందంజయుచుంబర(గును మై 
మవతీ కావున సర్వం 

2 [a బు *వినుము గుణకృశ్య మిట్టిభోధం బొప్పన్. 

142 శే, తన్వి సాత్విక రాజస తామసాత్ము 

ఒనవారల( బుగ్యాలోకానుభ వము 

మనుజభావంబు నిరయపీడనము. బొందు 

మోకలథి నిర్గుణునకు మునుంగ ముసరు, 

14వ, వ అని వెండియు 

1$4. సీ, ఎట్టివి కర్మంబు లట్టివ నరులశు 

భశుభసం|పా పు లట్టుగాక 

*పరవి[పియమున మేల్ వడయుటయును 

గల్లు బతిభృత్యతతతి6 ఏటుఖ ర్శృనముల 

నొజ్జశిష్యుల దర్జనో కుల వెజ్జురో 

గార్తుల నానావిథధొషధముల 

189, 1. వాయుపిత్త _ కొన్ని|వతులు; వాత చైత్య _ఊ జొ 

440 1 [వముఖములు రాజనములు _ ఆ 

141. 1. నొంద _ కొన్నివతులు, ల వినుగుణత్వముననిట్టి = ఈ: 

118. 1. అనినిర్జేశించి వెండియు - వెక్కు[పతులు 

144. 1 నుర శీ చేర్మికై నటుమేలునగుజంట్లు 6 బి (తి) డియును వత్నల భావకల్మి - 

' జా, (భావకల్మి?) పరమ్మవియుల తమభార్యల
 నేల్పడి వడివతి భృత- _క 
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నలమట. లొందింతు5 ప్విధింబుల చింత 

లన్నియు సుక్ళాతంల్ను లెఫలించు 

ఆ. అని మజఖియునుబెప్పు సెఖి లేంది యో పేత 

మగుజరాయుజం బు నండజంబు 

నువిద కిచోంకు నెలుంగునుద్భజ్జములు స్వేద 

జములకదియు[ జూపుసంభపించు 

145. క, నరుడు జరాయుజములలోే! 

దరుణీ విను ము త్రము(డు (శుతములేకున్న క 

సరనతండు పకువుగావున 

వరిష్టమగునట్టేవినిక వలయు నరునకున్ , 

146. క. ఆరుచెల(గు విను తమము శా 

ర్వరమును కేవాజము శార్వగము 'చేజగ్సం 

స్ఫురణమున( బాయు గ్రుతమునC 

బరివహ్మాతమగు దేవాజంబు సర్వతపు తీ 

14. ఆ. (హ్ముయాతమంబుం జాపుటకైతపో 

వారా ప్రి బడసె 'శ్రుశులునంగములును 

గానం గార్యములు నళార్యంబులును వాన 

దెలిసికొన(గ బుద్దికల(క 'దీటు 

148. శే. కోధకామాదులై నదుర్గుణము లెల్ల 

వాయువాతి మేఘపటలంబువాయు “పగిది 

2 సోకు _ కొన్ని!పతులు, 

145. 1. ధరణినిత(కు పశువు _ ఈ; నరియత(దువకువు - కొన్ని ప్రతులు, నరివశువునకుం 

గావున - ఆ, ఊ బై శ|ష. 

140, 1. ఇరుదెఅ(గు వినుత మము భాన్క్మరుండుదయం బైన యట్టిఘనతర లేజః - ఆ; ఇరు 

దౌఆంగు వినుతమము ఖాన రోదయంబైనయట్టి గర్వితలేజః _ ఉ. కౌ; ఇరుదెజంగు 

తమ మొకటిభాన్థ రోదయం జైన యజ్ఞగద్దిత తేజః ఇ భఖ, 

147. 1. దేలు - కొన్నివతులు, | 

148. 1. భంగి _ ఆ, 



149. తే 

150. వః 

151. సీ, 

152. వః 

149. 1. 

161. 1. 
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(శుతముచే( వాయు నరులలో నురలకరణి 

గుతయుతులు రేజరిలుదు రతిళయిలి, 
రా ణా 

(శుతము నరునిం బరిక్టానయుతునిం జేయు 

“వానినుక్ళత మల్చమును ననూనఫలము 

నిచ్చు నజ్జాని సత్కర్మ మెంత మొన 

నఫల' మగుం గాన [కుతవంతుం డగుట "వలయు, 

అని' నిశేశించి సక్వేశ్వరితో సర్వజ్ఞం డి ట్లనియె, 

మృతి( బొంది 1 వేగ జన్మించినం *షూర్వదై. 

హికమూీలన్నియు బుద్ది నెలయువాండు 

జూతిస్మరుం డనం జను నయ్యెఆజుక *చెద్ద 

వాండు గాంగా( కెడు వనిత వినుము 

వు స్లైలుంగుటీకల్మి బోధించుటకు నాస్తి 

కులమును జన్మంబు గలుగు తఅంగు6 

జచ్చిపోయినవారు వచ్చి యతత్తను వొంది 

మెలగు టొక్కొకచోట గలిగి యుండు 

నట్టి తఅంగు వెంగలు లైన యమునితూతే 

లొరుల. ీజని కొనిపోయినC గరుణతోడ 

నమ్మవోత్ముండు మగిడి పొ మ్మన్న నరుగు 

చెంచు ోిటని నీ నెబుంగు నందియము "లేదు. 

-: BY పొర్భూతికి న్నవ్వ్నాడురికే అం గౌఖింగించుటి :- 

సం 18_అను 1 15-257, 

అని ఇలిపిన గారి కలయనునది యేమి యెజింగింపచే యనుటయు నతండు' 

దానునుకృత మనల్ప మనూన ఫలము - స. 2. చేలు ఓ, ఓ క. 

మగుడ - ఐ 2, పూర్వదేహంబున జన్మంబు లగు చిజుంగు - వీ. కి లన్న రుబుద్ది - 

కొన్ని పతులు; అతనబుద్ధి = అ; నుదనబుద్ధి, లఅనగుబుద్ధి, లుదనబుద్ధి - అనిపోరములు 

4, నెడవాడు -స,5 గల్గి-% ఈం శ. 6, దగు. టయు, డగు - ఆనిపాఠ ములు 

గ లుమనరన్మ యుకులు నెటు(గరు - అ. ఈ 8. నవిగొని, నడికొని - అనిపాఠ ములు. 

9. పొమ్మన(గనరుగు - కొన్నిపతులు, 10. టిడి, డేని, టది _ అనిపాఠ ములు. 
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1568. ఆ. న్వవ్న మనంగ సు ప్రజనముమనే్శేష్ట 

యదియు( గాంచు *నొగిన నాగతనులం 

గానం గలలు నూచకము లగు భాపిళు 

భాళుభోదయముల శీకనుచు. ఇచ్చె. 

154. వ, చెప్పిన విని భవాని భవుని "తోడ, 

155. పీ, చె నంబొ కర్శన_రృనము జనంబు ను 

త్భావాంబొ యనిన నతండు దైవ 

మోపి కర్మంబు సేయుట లేదు చై.వసం 

కలన ఫలం విచ్చు గాని వినుము 

డేవి సూర్వక్సృతంబు దై వ'నామకమునC 

బరగు ినప్పటిచేత పౌరుషంబు 

కృషివోలె నుండు. బౌెరుషగతి వ్వర్షస 

చ్యాయువు లట్ల దైవృప్రకార 

శే, మెలు్ కఖననముథనముల నెట్లు జలము 

జిచ్చుం బుట్టు నమ్మెయి నరుచేష్ట దైవ 
'యాగమున సిద్దిం బొందు నుదో్యోగరహితు6 

జెకైఅంగున దై వసమృద్దిం క్వేడ్రయు, 

156. క. కావున నుదో్యోగంబును 

వై వంబును గారణములు దామరసాతీ, 

"యేవిధము* న గర్మముల ఫ 

లావాష్తికి దీన సంశయము ఏవలదు సుమీ. 

15. శే. అనిన నంబిక గర్భంబు నాత్ము(డెట్లు 

చొచ్చు ననవుండు 'నభవు(డు సురతబీజ 
రదక్ష్త*దై వముల్ సూవె కారణము లాత్మ 
గర్భసం వేశనమునకు( గమలనయన, 

168. 1. మనమనాగతముల _ కొన్నిపతులు, 2 కనియు _ కౌన్నివతులు. 

154. 1. కిట్టనియె -ఆ వి, పౌ, ఖ, 

155 1. మానమ్మున - ఒ. 2 నిప్పటి - కొన్నివతులు, శి, వర్షంబు వాయవు(న)లట్లు-ఊ. 
వీ, క ష. 4. సమయంబు వచ్చిననెల్బ యవియుం జెడుచుయిట్టు - ఆ, ఉ, కౌ 

5. బొందు _ ఐ, ఓ ఓ.శ్ ఖ 

156. 1. ల _ వెక్కువ్రతులు, 2. లేదు నుమీ -వీ,.ఐ ఒ, ఇ కవ, 
157. 1. నుదతికి - కల, రేతముల్ = ఓ. 



158. క, 

159. సీ. 

160. క. 

161. వ, 

ఆనుకాసనికవర్య్వము_వంచమాక్షానము 

మాయారపాతు![ డవాంకా 

రాయ_త్లశ( జూవె "పుట్టు వనువెజుం బడి నా 

నాయాసంబుల6 బడు నా 

బ్రాయుతు(డై యాళ్ముం డింత చర్చింపు *మదిన్, 

అని చెప్పి చై వరవాన్యంబు “ఏనుపింతు 

విను మని వలికియి ట్లనియె శినుడు 

తొల్లి మనుష్యులు తొలుమేని కరంటు 

కల అుంగలాం జాలుట సెల్ఫి వారు 

మేలు సేయగ ననిమిషలోకమున నధి 

కొం బగు సందడి గాంగ మనుజు 

లమరులై పేర్చిన నజుండు "వేల్పుల నంకో 

టము *ీవాయుటకు నుపాయము దలంచి 

, మానవుల కయ్యిజుకకల్మి మాన్ని కాము 

రోవేముల నొలయించిన దోషకృతుల 

వారు నరకాదిసమ్మర్షళారోలగుడు 

నదియు! గా దని చింతించి యనువు గాంచి. 

సరిగా నా రెండెడలకు 

నరులు ననుట గోరి మనమునం గానమియుం 

బరలోక విధము శాస్త్రము 

వెరవునం గనుటయు నొన్చె విధి వారలక్షున్. 
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అనినం ఖార్వతి పునర్జన్మంబు గలదు లే దనునంశయంబుతోన 'పొట్టుపొర 

లగుదురు నరులు దాన కెఅంగు నిశ్చయింపవే యనుటయు నంధకారాతి 
యి ట్లనియె, 

లం 

158, i. 

160. 1 

161. 1 

గర్భమను -ఉ&, బి, కౌ, ఖ, 2 తగన్ - ఆ 

= వివరింతు _ ఏ, కి. లెలుగంగ - కొన్ని ప్రతులు; నెబుగయా - క, ష, కతి బాపుట 

కుఏ ఏ, ఒ, ఓ. క, 4, లగుదురదియ _ ఆ ఇ, ఓ,క,ఎవీ, శ. వష. 6, యాత్మ 

దలంచి _ ఊచ, 

పుట్టుపొ (వా) రలగుదురు, పుట్టుదురునరులు = అనిపాఠములు. 2, తెలం గెజీంగింపవే- 

వీ శ వన, _ కొన్ని ప్రతులు, 
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162, క. కలదో లేదో యనియెడు 

తలపోతయ కాని నిక్చితము గాదు నురా 

దులకు€ బునర్జ న్మంబుల 

కోలిమింయు లేమియును నరులు గానమి దప్పే, 

168. క. కల దదె యూరక కానంగ 

నవంవియె (శుతివాక్యసమితి యర్థంబులృప్నె 

నిలచిన శద్దం (గమమునం 

డెలివొందిన గాక యెట్టి థీమంతులకున్. 

164. వ అనిన విని గరి గంగాధరున కి టనియె., 

185. క, మృతు లై నీవారలు నిరా 
కృతులై యుండుదురు వారిం గీనాకభట 

(తతి కొని చనుట యాపితృ 

పతి శానించు 2టవి 'యెట్టిభంగులు దేవా, 

188. వ అని యడిగిన నచ్చేవుం డి ట్లనియె. 

167. డా తఆియైన మనుజుల ధనువులు విడిపించి 

మాయాశరీరసమన్వితులుగ 

నొనరించి దూతలు గొనిపోదు రందును 

ధర్మ'వ ర్రుల సుగంధందు మృదువు 

నై.నమార్గమున మధ్యపువారి నిర్బాథ 
సరణి భాపాత్ముల( బరున6 దనము 

ముటికియు.( గల పథంబున నడపింతురి 

స్పరునసునం జని పితళృవతికిం జూప 

ఆ, నతడు పుణ్య్యాలోకగతియును మానవ 

త్వంబు ఘోరనరకచాసమును వి 
ధించి పుచ్చు వారి+ దెలచి మన్నించి థ్ 

రించి వరునతోడం జిగురుంటోండి. 

185. 1 వార్మువేళాకృతురై, వారువిగతాకృతులై, వారువివీధాకృతులై = అనిపారములు 

2. టయ నెట్టిభంగులు, టవియెట్టి భావము, డదియెద్దిభావము _ అనిపారములు 

1687. 1 వర్త నులగంధంబు =ఆ ఈ, ఊ 
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168, వ, అని చెప్పిన నగేం దతనయ చంద' శేఖరునితోడ, 

169. క- నరకం 'బెట్టిది కలము 

కరులకా జము డెట్టిథంగిం గాతియ! బెట్టున్ 

వరదా చెప్పు మనుడు న 

ప్పురవారు( డి ట్లనియె వృష్టిపుంగవ దీతిన్ ' 

170, పీ, రారనం బనంగ 'ధరాస్టలి కింద మ 

111. న 

172, ఉ 

178. 

వోరారవంబన నవుల దాని 

కావల విను కంటకావనం బన నుండు. 

(గమవృ త్తి చేర్చు దుఃఖములు గలిగి 

యగ్నికుండంబు నానటం బంచకష్టంబు 

నా గల వి ట్లున్న నరకితలము 

ch దందు! బాప క్రియాశారతమ్యంబు 

లూహించీ యంతకుం డునువం అనుచు! 

, దగినయెడలం వాపాత్ముల( దద్భటాలి 

దహనక_్తన బంధన తాడనముల 

8228బుస ఉవారలం గుక్కలు గఖిచు( గిములు 

దొలుచు గడ్డలు నొప్పించు! దుండనివాతి, 

. ముటీయుీను యమ దూత |వాతంబు నానావిధవేదనలం బెట్టి దండించుచుండు, 

, అమ్మెయిం 1ఛావముల్ వో లయునంతకు దుఃఖము కిలంది కీటజ 

నృమ్ములః బకయోనుల6 (గ్రమంబునం *టొంది మృగత్వమానుమ 

త్వమ్ముల నోలిం *బొందుదురు వా రినుమెంతయు. [గాంగ్ కల్మవ. 
కశ్వమ్ము దొఅంగుమాడ్కి. నవతామరన వతిమానలోచనా, 

. అనిన విని పార్వతీ పాపంబు అనునవి 'యెట్తివి యెబీంగింపచే యనుటయు 

నీశానుం డి ట్లనియి, 

. బోయు(బాపములనంతక దుఃఖములందు - ఎ, 1. లొందీ, పొంది - అనిపాఠరములు. 

168, 1. ధరునితోడ - కొన్ని(వతులు, 
170, 1. ఘోరముదాని క్రింద - ఓ క. 2. తతులయందుల _ ఖ 8, బఅచు - వెక్కు(పతులు 

4, వారిని _ ఎ 

171, 1 నయ్యమదూత - ఒ, ఓ 

172. 1 

8 = నొంది _ ఆ, 4, జెందుదురు, నొందుదురు _ అనిపాఠములు- 5, త్యమ్మున( భాయ 

మాడ్కి- — 60 ఖ, 
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_ిఛుడు పార్టూలితి మానన వాలితో కాయితము అణు (ఎధనొవములం దౌల్బ్డుజులా 

నం 19_అను 1. 15.2792. 

174. సీ, మానిని (త్రివిధముల్ మానసవాచిక 

కాయికంబులం వాతకంది లందు 

బరధనావేకణ పాపానుమోద ధ 

ర్మద్వేసముఖములు 'మానసంబు 

అనృతదారుణభాషణాదులు వాచిక 

ములు వధంబును బంధమును నభత్యు 

భతణంబును నన్య*భామారతము మద్య 

పానంబు మొదలై న *పాపకృతులు 

శే. కాయికంబులు విను మధికం బవేయ 

*పాన మది దుష్కృతంబులలోన నెల్ల 6 

శానమున నిందతో వచ్చు | బాణగొడ్డ 

ములును శకేటులు నరకాబ్దిమును (గుటలును, 

175. క, లోకము నిర్మర్యా'ద 

శ్వాకుల మై చెడదె సజ్టినావలి మధుపా 

నాకాంత దొజు(గ కున్న గు 

ణాకల్చా యేమి నేయ దక్కీడు నరున్, 

176. క, కావున నేవిధమున సుర 

1 సేవింపక యుడుగు టొవ్పు శ్వ సకలవ 

శ్ఞావలికి దాన Ag, 

ర్రీవె_భవ పుణ్యగతులు సేర్చికొన నగున్, 

177. క, అన విని యంటిక సుకృతము 

అనునవి యెట్టి వని యడుగు నద్దేవికి ని 
A 

174. 1. మాననములు లనృత _ ఆ. ఉ.ఐ. ఇ, 2. భామానురతి, భామానురతి, భామానురత- 
అనిపారములు, త పాతకములు _ ఆ, జా, క, ష్య; పావేవిధులు = కొన్నివతులు, 

4, పానములు, పానమును = అనిపారములు- 

= దావ్యాకులమై - కొన్ని[ప్రతులు. 8 నావళి _ ఆ, 

* నేవిచుట _ ఒ- ఓ, 

175. 

17. న 
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ట్ర్లనియెం అంార్థధరుం 

డను మోదోల్లాసి యగుచు నంబుజనాభా. 

178. శే, జిపరమికాభథిధానంబు నంబుజాతి. 

*నిరుపకరణాఖ్య యును సోవకరణనామ 

కంబు నయి లోకమున ీనుక్ళృతంబు వరంగుం 
|దివిధముల వాని( దగ వివరింతు వినుము. 

179. సీ. జాొపరమిక మనునది పొవవర్ణన 

మకట కాన(గ నేర రజ్జు జనులు 

యన్నంబు వలదు 'వ్యయం బేమియును లేదు 

పరలోక థీతి. చాపముల: దొఅ గి 

నంతిన సుగతిసౌఖ్యం బొడంగూజెడు 

నదియు నాళ్మాధీన మట్టిదాని 

సుకరత్వ మెజు;గక చొత్తురు నరకంబు 

వెరవరుల్ (శుతమున వృద్ధయోగ 

"కే. మునను ధృతికల్మి నిం ద్రియ వినియమమున 

నది దముకు( గలిగింతురు యమ మనంగ 

బరగు నది దొన నాకంబు(6 బడయ వచ్చు 

ననినం "జెప్పంగ నేల *ీధర్మాఖయు శ్రీ , 

180. ఆ. నిరుపకరణ మనగ బరంగు శాచంబు న 

త్యంబు శాంతి దోంతి యార్డ వంబు 

(వశనిరూడఢి సముపవానంబు (బవ్వైచ 

ర్టంబుకల్మి నియమమం (డు దాని. 

178. 1. కలదు కరుణాఖ్య మదిసోవ _ కొ, అర్థమువిచార్యము 2 సంశితంబు = ఏ, 

17. 1, (వయత్నమేమియనులేదు = కొన్ని[వతులు, 2 ననుగతి = ఆ, ఇ. ఈ; నసుక్పుతి - 

ఓ, 8 ధర్మాధినిరతి - ఇ. 
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181. నీ, అభ్యంతరంబు *వాహ్యాూము ననణా శొద 

మిరుడిజంగ్నై యుండు వృ్దయ సుకృత 

మాభ్యంతరము నిను 2న వోరశుద్దింయు 

నంగళోధనము చావ్యాంబు నత 

మన్నది గన్న ది విన్నది యున్నేరూ 

పున నుక్త మగుట యంభోజవదన 

శాంతి బుద్దీం| దియపన్ని వారగా చాంతి 

క క్మేయ్యదియముల యోగ్య పవృ త్రి 

శే, యాక్టవము గుటిలుండు గామి యగువతంబు 

మంచివని పూని నడపుట యంచితోవ 

వాన నుళనని[గవా నునవద్యమైన 
[దివా చక్యంటు గామునిచారిం బడమి. 

182, ఆ. నాతి తీర్ణసేవనంబును నియమవి 

శేష మగుట దాని6 జెప్ప వలయు 
ren | నకల'నదుల దీర్ణనంజ్ఞలు గల వద్ది 

కరుగునట్టి విచ్చు నధికఫలము 

188. కే, వానియందును ముని 'పదమాననీయ 

చేశములు నల్టిసంయో గదేశములును 

2డలియు మన్మ్యోన్యసంగమ ద్రేళములును 

బరమతీర్థంబులగు. బద్మస, త్ర నయన. 

164. శ. వనధి మహో తీర్థం బం 

దును సంయమివరులచేత6 దొల్లి (సియమునం 

గొనియాడం బడినచోటులు 

వినుము _త్తమతీర్ణములు వివేకాథరణా. 

181. 1, బాహ్యంబునుననశౌచ _ అ. ఈ, 8 మాత్మవద్ధియ( దగనంగకోధ - &, జౌ, 

చ. వ, శీ. రూపొగి - ఊచ, రూపునకమమగుటయంభోజ - అ, ఈ; రూపు 

నుకరమగుటయంభోజ - ఏ, 

182. 1. నదులు _ ఆ, ఈ, ఈ, బి. థి, 

188, 1. వర - వెక్కువతులు, 2 డేవియన్యోన్య ఉడక ఏ. 
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185. క, వెలి శుచియె మటి రీర్ణం 

బులు సొచ్చుట మేలు నియనుములు దీర్చి తగన్ 

1వెలలినయెడ దేవార్చన 

ములు విప్రార్చన లవళ్యమును గృత్యంబుల్ . 

186 క. చేరువ తీర్ణము కంెటను 

దూరపు దిర్షంబు మేలు తోయజవదనొ 

శారీరాయాసము ద 

త్కారణమై వేదవాక్యగతి యి ట్టుండున్ , 

187. క, విను సోవకరణ శమనునది 

ధనధాన్యాదికసమ (గతను గృవామేధుల్ 

గొనియాడు ఇఅంగు దానం 

బున వైదిక మెశృకాది వుగ్యా|క్రియలన్ . 

188. సీ, న్యాయార్జితంబె నయర్ధంబు చేది, 

_త్త్స్వము శాంతి 'మొదలగువరగుణములు 

గలనిప్రునకు 6 బుణ్యీకాలపావన చేళ్ల 

కళితంబుగా భక్తి గలిగి యీగి 

మేలిదానము శక్తి మిగులుట క్తికిం 

దగుట చానికిం గడుం దగమి యుతత్తి 
మము మధ్యమము నధమము నగుదానపి 

ఛానంబు వినుమిట్లు చై వీకఠలు+ 

శే, కె తృకంబును లోనై నపనులం దాను 

వేడీ సేయువన్తువు( గొను వీప్రుకోర్కి 

185, 1, వెలువడునెడ = ఆ, డ్కి 

186. 1, దత్కారణమని, దత్కారణమోొ, దక్కారణముగ - అనిపాఠములు, 

187. 1. మన్నది _ క్రొన్ని[వతులు,2, దైవికవైతృక - వెక్కు్యవతులు, 

నూ రా రా టా . తత్వము-అ, ఆ. ఊ, ఏ. ఓ, చంజ, ౨, కాలంబునను దేశ _- ఒ, ఓ, 8, సేయు 

గోవును వివుకోర్కి = ఈ, 
4 
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కనుగుణం బగునదియును నర్చి నిచ్చు 

టధికతర మెనఫల మిచ్చు నంబుజాడీ. 

169. శే, కేయు బంతయుమేశై నం జేసి పిదన 

వగచినట్టిదానము దను బొగడికొన్న 

చానవిధి నిమ్మోలంబులు గాన శెండు 

నుడుగుదాత మహోఫల మొంద( గాంచు. 

190, వ, అనుటయు దొతాయణి దాతవ్యంబు లెయ్యవి ఇప్పు మనిన భవుం డి టనియె. 

-: కవు పాల్ళూతికి దాన భలబిళేవషంటుల_ నౌజింగించుకు నం 

నం 18. అను 1 165.8206 

1981. నీ, అన్నంటుం దోయంబు నభిలజంతువులకు 6 

(డ్రాణముల్ గాన యప్పరమ వస్తు 

వులు మేలు చాశవ్యములలోన నెల్లను 

నతిథుల కవి యిచ్చు. టమరలోక 

చిరమవోసౌఖ్యంబు6 "జేయు గాంచన. మగ్న్ని 

యగుట. దద్దానమత్యంతపావ 

నము సర్వకామ పదము గోవు నద్దిక్షవు 

నకు నీగి త్మదోమనికరసంఖ్య 
ఆ. *ీవరుసనాకలోకవాసంబు గావించు 

నందు. గపిల నిచ్చునాత( డిరువ 

దొక్కాతరమువారి నూర్జ్వలోళమునకు 

ననుపల జాలు వికచీవనజవదన, 

195, క, విను థూమిదానక్ష రకు 

ననిమిమలోకమున నిలువ నగు సౌఖ్యంబుల్ 
దనరుచు నుండగ నెలవెం 

పున భూమి గలంతకాలమును గిరితనయా. 

19 1 చేయు పెంతచేలై నను _ వెక్కు[వతులు, ౪, అంబగు _ క. 181. 1. వర్గ్షమమరలోక _ ఈ వర్షనాకలోక్ష _ కొన్ని,వతులు, 2. నలిన _ ఆ, ఇ. ఈపాక్రమున అధిండయతిచూడనగును. 



193, 

194 

195. 

196. 

168. 

104. 
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ఆ, భూమి 'నఖలమగువిభథూతి విశేషబా 

శా 

శ్రే; 

తంబు గలుగు గానం 2దత్స )దాన 

మెల్ల వనువులును నిచ్చినయ ట్లగు 
గై న ౧m 

దానం బోని *పాపతమము లేదు 

= అలివా కన్నియ నిచ్చిన 

'Dిత్భనతి ముద మందు సురలు |బీకతు అగుధు రం 

చితగతి కర్తకు దొరకొను 

నతిశేజి క్రీయశన్మ మగు నబ్బవమున్. 

. విధ్య యిచ్చుట సత్చాత విషయమైన 

నవ్యయానందపదము. జేయంగ6 జాలు6 

*దగంగ*ిదతీణ యిచ్చి పేదలకు విద్య 

యా నియోగించుటయు. దత్సమానకృతియ. 

కేలిల౮=శి యిచ్చిన గలుగు నగ్నిష్టోమ 

2ఫలము వాసోదానఫలము చిరత 

రాయువు గోడు గీగి యఖలపీడల( వాపు 

చాసదాసీ బనీదానమహిను 

శకర్భవిమోతంబు( గలిగించు దీపదా 

నముఫల మాత్మాతివిమలభావ 

మంటు క వవానాంబు నధిగమింపంగం జేయ 

నిఖలవ్యసనముల నిస్తరింపం 

నిఖిల - ఆ, ఉడా ష.2 దత్పభావ _ అ, ఈ. జ. శీ షోపతతులులేవు - అ, ఓ. ఇ. 

. ఏతృతతి  కొన్నివతులు 2 శ్రీ, [వళ స్తమగు - ఆ; శ్రీకరంబున పునర్భవమున్_ 

వీ;ఈపాఠమున అఖండయతిచూడవలెను భ్రీయళన్కమగునుభవమున్ - కౌ. 

దగిన _ ఆ, 2. దక్షిణలిచ్చి - ఊ. చ, 8 దానమిచ్చుటయునుదత్సమాన _ఇ అ! 

దానియాగించుటయు దత్సమాన - అ, ఖ. 

* తీలదానమిచ్చినే = ఎ. 2. ఫలములు మరియనురర(గయేత - జె $8- తతుల - ఆ, 

ఈ, 4. కమనీయమోక్షంబు _ ఐ. ఖ. చ కర్మవిమోక్షతం గలిగించు - ఏ. 

ర్, (్రభావంబు_బా; (వదానంబునధిగమింపగ దొనములులేవు కల్మషములహరింవం Ey 

(పవాహంబునధిగమింపగ దానములులేవు కల్మషంబుల హరింప _ బం 
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"జేయు. చెరువు లెస్స సేయుట నంతాన 

మిచ్చునసెవధంబు నిచ్చుబల్ర 
౧ 

శెవులు కావు సాదు చెరువరి కునికివ 

ట్లానగుం టొసంగు కధను సుఖోదయములు. 

197. వ. అనిన విని యజ్జంబు తెఅంగణింగింపచే యని పార్వతి పార్టించినం బరమే 

శ్వూరుం డి టనియె, 
చ్లా 

198. సీ, విను మింతి వైదికందబుశు లౌకికంబును 

199. 

200. 

నన శెండుిదెణ (గులు యజ్ఞ విధులు 

వర్ష యోగ్యార్థన వర్లనాంచితధన 
Ea జ యణ 

ధాన్యముల్ గొనిచేవతలకు( దృ ప్రి 
యగునటుణా కీబు త్రిగర్చన మొప్పంగాః 

లం 

గావించునది *వై దికందు దేవ 

తలకు మహోత్సవంబులు సేయుటయు గీత 

వాద్యోనృత్యము అనవద్యములుగ 

నంఘటించుటయును సద్గంధమాల్యధూ 

వ్మపదీపభో జ్యభక్యములు స 

మాదరంబుతో నివేదించుటయు లౌకి 

కంబు రెండు నమరగగాహితములు * 

¥. ధర్మములు దానములును నద్వతచయంలు 

సద్భళములు గావు వినుము యజ్ఞ మున కరయ 

యజ్జకర్త లోకో క్తరుం డతని కిచ్చు 

టతేనిచేం గొను టధికవుణ్యాములు చెలువ. 

ఉ. 'మూనసకృత్యముల్ సురనమాజ ఏ మెఅుంగంగం జాలు. గావునని 

మానస మెక్కాడేని జన మంచిగం "జేనీర యేని యజ్ఞ మున్ 

199. 

200. 

8 ధననుభోదయమలు _ చ 

1. వినుమింత _ ఇ: వీ, & విధములు - కొన్నివ్రతులు 8. |వీతినర్చన - ఊ;బుత్వి 

కాదులకొప్పయా _ జా రూపము విచార్యము 4 రైవికంబు - ఊ, ఏ, ల, నృత్య 

ములనవద్య ~ కొన్ని|వతులు. 

1. మానవ _ ఇ, ఎ ఏ. కొ, చని, యెలుంగుదురోట్టుగావునన్ = ఐ. ఖ, లీ. యును 

మంచిగ _ ఒ. ఓ; వినుమంచిగ _ ఊ, 



అనుశాసనిక పర్వము-వంచమాశ్వానము 8567 

దానము నాదియైన నుళ్ళతంబోలు అగ్గ ఫలింప 5సీదుత 

ద్ద్యానపరత్వీ నూత సుకృతం బులకున్ ఫల మిచ్చు మెచ్చుచున్, 

201, క అనీ చెప్పిన హిమవద్లిరి 

తనయ (తిపురవై రితోడ కై వికవిధు శే 

వినం గని సంతోవించితి 

వినిపింపుము "వై తృకంబువిధము వృపాంకా, 

9 (9. పీ, అనిన నాసర్వజ్ఞ డేవి కిట్లను 

గయ కురు శేేతంబు గంగ యాది 

యగుపుర్యాచేశంబు అతీఫలదంబులు 

మాఘభాదపదాఖ్యమాసములు బి 

వహుళ వక మసరాన్హ్హ ముగగ్జలి యమవస 

కేద్యాదళినవములు వరంగు దుమి( 

కివిశ్చృ దేవతల కిచ్చుం గుతపదౌహి[త తి 

లలు నితాంతపవితములు సిత క్రీ 

కే, యలకు శొచ మ క్రోధ ి మవ్యగభాన 

మర్త్య ములు శుక్ల పతపూ ర్వాప్తాయుగ్మ 

దివస జన్మదినములు నిందితము లాజ్య 

ముద్గపాయసామావముల్ ముఖ్యకోటి, 

209, క. 'శోతియు అరోగు లవికల 

గతులు ప్యాతములు వై తృకములకు సచ్చా 

వీర తత్వము మ. ఖరింబు !న 

గో తు మృతకళతు నన్యకులు. గొన ేరతివా, 

కీ, లనంగ ఫలింప - ఎ; ల (లు తగు _ ఊ, ఓఉ,కష ర్, నీరు _ షి, బా 

6, చారు - కౌ 

| &01! వైతృకముల _ క్షాన్నిివతులు. 

202. 1. వారసినవములు బరంగు(దుష్టి - ఊ, జొ; ద్వాదశినవములువరో(గుందుష్టి - వీ శాష. 

*తేరని' అనగాతయోదశి అని *న' తేరసినపమాద్యతిభులు(దుష్టి = వా, కొన్ని(వేతులు 
2, కు;దృప్తిగ వీతిహోగత్ర _ఓ ద, క, మవ్యక్త - అ, ఈ, 

208. 1. శోతీయల కులజులవికీల - ఆ, ౨, రితము ముఖ్యంబైన - అ, ఆ, ఇ. ఈ చ. 

8, న్మగో[తు - చ, శ రధిపా _ ౬, 



853 త్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

204, ఆ. గంధపుష్పుమాలికా ధూసదీవవ 

'త్రుముల నర్చ లిచ్చి కగంగ భోజ 

నములు నిర్వహించి (కమవృ త్రి బిండ ప 

దానవిధి యొనర్చు “టను మెళ్ళు 

205. వ, అని యెజింగించిన మేన గత్శజ మృడునితో ని ట్లనియె 
206. క మృతి బొంది వునర్ణ న్మము 

నతర్క్య్యగుణజంతుకోటి యప్పుడ పొందుం 

బితృపూజన వని యెవ్వరి 
కితవుగంజీయుదురు *దీవి నెజింగింపు శివా 

207. అ, అనుడు నచట నున్నమునిజను లెల్లను 
నగతనూజ 'నాత్మం బొగడి యభవు( 

డిచ్చునుత్ర్తరంబు శేర్చడ వినువేడ్క 

ఎగదుర నుండి రపుడు కంనిదమన. 

208, సీ, అంబిక కిట్లను హరుండుసందేహింపం 
దగునది యిది గువ్యాతమము వినుము 

దివిజు లట్టుల పితృదేవతలును చేవ 

బృంద ము త్రరదిళ( బిశ్ళృచయం లు 
రతిణదిక నుండు. దత్వూజ నందులు 

వరునన వావ్యకవ్యంబు లండు 

చచ్చినవారికి శ్రాద్దంబు *సేయ(గా 

'నాపిత్భనంభఘందు వార్ష 'మొంది 
కే, యాయువును (శ్రీయుం గి రు నాది మైన 

శెయోహికంబులు నుగతియు నాదరమున( 

ఇ గర కొనంగు నురానుర గరుడయతక 

తతులకును బూజనీయంబు వితృకీగణంలు, 
ఇ 
£08, 1మది- చలి. వాని _ ఆ. 

207. 1. గళిగియుండి _ ఉ, బో, 2, మథన _ ఎ. ట ఓ, 
209. 1. ముత్తరమున.ఊ అఖ ౨, నేయంగ- "కొన్ని పతులు, కి, యైహిక నుఖంబులెంత య. 

ఓ 4. గణములు = కొన్ని[వతులు 



209. 

210. 

211. 

212, 

218. 

214, 

ఆనుకాననికవర్వము-వంచమాళ్వానము 859 

అని నిర్రేశించి వెండయు, 

1శమతమసారములకు ౯ దగం 

2గముతా శ్రీ చేయుచానకల్చనలఏిేే 

వవ కి లొక్కరూన యగు ద 

(తృమాడాగూపణము. చేసి వలికెరం చెలియన్, 

. విను 'మొకకుంచెండుధాన్యము 

తన కాయతి గల్లునత(డు దాని నొసంగినన్ 

ధనకోటి గల్గువాం డ 

ద్దన మొసగిన నొక్కరూప తత్తత్ళలముల్. 

పరుషత్వము లేకంతః 

*కరణంబున శుద్ది చాలం గలిగి పియము పొం 

పసిరివోవ( జేత దానము 

పర మోత్క్బృస్టంబు పద్మప_క్త నిఖా కీ, 

. అనీ చెప్పి కొన్ని ధర్శము 

*లనమా *యెణింగింతు నీకు నవధానముతో 

విను మని పలికి శివుం డి 

ట్లను విశదము గాంగం ిగూూర్చి యందిజనాభా, 

'శెవుళులు గొన్న చారి కవి దీఖుట కౌషధ మీగి దుర్గతుల్ 

దవులుిబజనాలి క బ్రోపు సువథంబుగం దై_ర్థకకోటిం దన్పు వాం 

ధవరహిళత్వ దీన ళవదావాము దుఃఖతు లై నవారి చే 

రృ 'వెరవు *నోర్పు( గల్మియును |బన్సుతి కెక్కిన మేటిధర్మముల్ . 

210. 

212, 

21), 

214, 

న 

(on 

, తమళలుములకున్దగ (గనుకకులాశ్నీ - ఆ, తమ తమ కలుములకున్ దగ(గమలాశ్మీ _ 

ఈ కౌ, 2 గమలాస్యా - వెళ్టువతులు. శి. నొక - వా, లొక్ష - పెక్టునతుల 

, కరణమునను _ ఆ, క పగ మోత్తష్ష త్యమబ్ద - కొన్నివతులు, లీ.దశాకీ _ డీ క? 

, అనయమునెతి(గింతు - అ, జౌ, ఖ-2 వినువింతు _ ఒ క, ఇప్పెనంబుజనాఖా, 

ననియెనంబుజనాధా, నెన్సనంబుజనాథా _ అనిషపారములు, 

. తెవు(ల్రులను -ఎ ఓ కః చ, కై, జనా _కొన్నిపతులు, 8. (పోవును - ఇ. ఖ 

శమ, 4 నోవునుంగలిమి _ కొన్నిపతుపు, నోవువుంగరిగి _ఎ, (ో( న్న 

వునుంగలిమి - ఈ. చ. 
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216, వ. 

218. సీ, 

217. సీ, 

భ్రీమదాంధమహభారతము 

ఆని పలికిన భార్వుతీ దేవి పరమ్మపియంబు నొంది 

= కవు పొళ్ళ్యతికీ ధర్భ బి లేత్షంబుల కౌ
యిం 7 టింగించుడు + 

నం !8-అను 1 15-3680 

ధర్గాంబు నొనావిధంబుల( బరగు నం 

(డవి యెటి(గింపవే యనుడు వారు(డు 

వితతందు అగు (గుకిగ్భృతులతే శెవ్పయాల 

బడిన తెఅంగులు వడి వినుము 

కిజాతిధర్మములు 'దేశజధర్మములు గుల 

ధర్మంబులును గణధర్మములును 

గాయందు వికృతులం గాలపర్యయముల 

వచ్చునా పద్దర్శవ _ర్రనములు4 

గాంగ నిట్లు ధర్మగతు ఒలిదు గలవని 

వెప్పుటయును గౌరి కివులితోడం 

ముణ్యాలోకకలితభోగంలు ీలెటుండు 

ననిన నిట్టు లనియె వారు(డు గృవ్ష. 

ఎల్లవుష్చంబులు 1నెక్కా లమును దద్ధ 

విలసిల్లు! గల్పకవృతజనిత 

మను లేవ మావోర మమృత మంబకములు 

నిళ్యాములినములు నిరువకూన 

భంగి దీ_పంబు కీలాథరణముల్ కీవానర 

మించుచు నన్యోన్యమి త్త గథావ 

మొప్పంగ మెనులయొస్చుకు మనముల 

మార్జవంలును గుణమాన్యతలును 

లుగ _ కొన్న్మివతుణ. 8, ధర్మంబు లనజాతిధర్మంబులును గుణధర్మంబులునువచో 
ధర్మములను - ఊబ, జౌ. ఇ 8 వినవల్తుననిన - వీ, 

+ వెక్టోలిములు, నెక్కాలముల, నెక్కాలమున - అనిపోరములు, & విలసిలు ఘన కల్ప 

చా 

వృక్ష_బ, ఇ, విలసిల్లు నంకల్పవృక్ష-ఊ 8 మనుసమలేపనమతులితాంబకములు-ఆ, ఈ 

4 లాభరణంబులును గలిరమి 
కాను గల్లిరమియించు నన్యోన్యరమ్య మైత్రి _ ఉపా, క, నాగదాన ౨ 



819, చ, 

220, చ, 

221, ఈ, 

అనుశాననికపర్వము.వంచనమూశ్వా నము 831 

గలిగి పురుషులు; గాంతలు గా సువార్డ 

లీల లెసంగ గోధాదులు లేక కుజయి 
జఇరయు నెతు(గక' "నలి. జరింతురు దివంబు 
నందు సంతశేనిర్భ రానంటే. మొంద, 

అనిన విని హైమవతి సుగతి దుర్గతులకు జనంగల వారం జూచి వీ రిట్టి వారని 
నిక్చయింప 1 వచ్చుట రామి యెజింగింపు మనవుడు గమృడుండు 1 విను మని 
యి ట్లనియె, 

జనులకు( గీడు రోయక యజ్మస్రము ధర్భరళిం జరించి స 

జ్ఞనగురు పూజనంబులును సత్యహితో క్తులు రినపోవేణం 

బును నతిథ్మిపీయత్వమ.ను భూరిదయార్ష )తయుం గలట్టివా 
రనిమినలోకగాము"లని యాత్మ నెజుంగుము మేనకాత్మజా, 

ేవరుసని శవల్కు బొంకు లగీపల్కులు నన్యధనాఖిలాషమముం 

బరవనితావ్ళలోలతయు ఛాంధవసజ్జ నోవి |ప్రీయంబు దు 

శ్చరిశులతోడిమె (త్రియును సంతత ధర్మరళాథ్యసూ యయుం 

గరినిథయాన ఘోరీనరకంబున శేలగెడి వారి చివ్నాముల్, 

అని చెఫ్పిన విని హిమగిరి 

తనయ వృవ.ధ్వజునితోడ ధర్మంబులు "వె 

క్కు నుపమమూ క్రి పరమం 
బన జాలెడు ధర్మ 'మెద్ది యన్నిటిలోనన్, 

ల22, వ, చెప్పు మనిన నప్పర మేశ్వరుం డి ట్లినియి, 

228. క, రమణి వర్గ్యతయధ 
రము ]లిచ్చు సుఖములు దుఃఖమయము అచిరముల్ 

8, నెజి, నరి = అనిపాఠములు 

218. |. మృడుండు మెచ్చుచువినుకుని _ ఆ, 

220, 1. వరుస(దనంబుబొంకు - ఆ, ఇ. వీ, ష,న, £, మాటబొంకు - ఐ.ఖ చ, లి, 
ఖోషలు, మాటలు, - ఆవిపాశఘబు 4, నిష్పిగయంబు - వెక్కు ప్రతులు 

దృష్టియంటు _ చ 5 నరక్షంబుల కేంగెడు _ వెక్కుుపతులు, 

228. 1, లిచ్చును సుఖముదుఃఖము దుఃఖ = కోన్ని|వతులు 

40 
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2కి, సీ. 

225. & 

226, శే. 

భ్రీమదాంధమపహాభారతేము 

కమ్రనాగమకరములు ని 

త్యమవాసొఖ్యంబు మోతధరన్షిం విచ్చున్. 

కావున విను (తి! నర్గంబుకం కును మేలు 

దలపోయ మోతంబు దాని బడంయు 

ఇజం గెటింగించెదం *దెఅవ గృవాన్టోధ 

ర్మంబున నిల్చి బురాంబు లెల్ల ( 

చాచి వనమునకుం బరమశాంతత నేంగి 

సద్దురుముఖమున సాంఖ్య యోగ 

విరు. డగునడి పంచవింశతి జ్ఞానంబు 

శసాంఖ్యంబు ధర్మనిశ్చృలత యోగ 

మానమాచారీయుగళ మేకాధికరణ 

మస్థలితముగ మది నది యలవరించి 

ఛ్యానపరు. డయి శ్రీతోప్షవార్ష కోక 

ముఖము 6లగు వివిధద్వంద్భములం దొఅింగి. 

శాశము [బహ్మచక్యమును శాంతియు అఘ్వకశనంబు వై. 1యిళం 

జూచుచు నంతరాత్ము 'నెడ సొచ్చిన విఘ్న విశేవమున్ ధృతిం 

[దోచుచు భక్తియు క్షికి గురుండు పమోదమయుండు గాగ ద 

వ్లోచరతం జరింప(గ నకుంరిత మోకీసుఖంబు చెవ్వడున్. 

అది నదాభ్యాన*కలన నత్యంతనిర్భ 

లంబు నవ్యయమును నరలంబు ఘనము 

వె జరావ్యాధిమరణజన్మాదిదు!ఖ 

బవుళ సంసార చక్రంది( కాప నేర్చు. 

వీ, గమనాగమనకములు - ఎ. ఏ, శ. వ, 

28క. 1. వర్గమలకంటెను _ చెళ్తువతులు, 2. దేవిగృహస్థ _ ఆ, ఇ. వీ. శ. షు గః 

వక్. 

& ధర్మ ంబులెల్లి నడవివుణియదాని- త ఈ 4. సాంఖ్యయోగరిబు _ అ. జొ. ఇ; 
సౌంఖ్యధర్మంబి. - అ, 5 కరణ _ౌ 6, అగునట్టియీద్వంద్వ = వీ. శ, న, 

1 నిశం - కొన్నివతులు; తనుం _ జ; మదిం- ఆత కౌ, చఛ,వీ శోష న 
తి పదంబు _ ౬ ఓ, 

మా 1. యోగమత్యంత = 



227, స 

220, క, 

220, వ 

280. సీ, 

281, ఆ. 

23వ. క 

ఆను కాననిక పర్వ,ము_పంచఛమాళక్సానము aaa 

అని యువజేళించి వెండియు. 

ఫిను సంసార మునకు విను 

వనిమ ర్యుండు శోక మోవావళగతు. కై మో 

ఉనిరూఢిం బడయ నేరండు 

“మనము విర క్రముగ ఏిసివి మణి ముక్తి గనున్. 

అట్టిదక చింతావివర్షనంబునను భూతాిస్థిరత్వజ్ఞానంబునను  దృష్టారాహి 

త్యంబునను గాని కలుగదు గావున వానిభంగులు (పకటించెద. 

ధనములు చెడిన బాంధవులు సచ్చినం దదీ 

యము లగుగుణములయందు మనసు 

వెట్ట్లకయున్నది 'యెట్టన్న వగచిన6 
'దాపంబు వొందుట( దక్క నొండు 

గలుగు శే నుఖము దుఃఖంబును దోడివ 

యవి మార్చి వచ్చుచు నరుగుచుండు" 

గేవలసుఖములే దావాసవునకైనం 

శకేటు 2ద్భశ్ణములకు సిద్ద మగుట 

మున్న కని యున్నవగ చిత్తమున !ీజనింప 

దరయః గీడు శపర్మిగవా మది సమ్మగ 

మైనతండు కపొ త్రినూలి (పువ్వట్ల శాన 
తనకు బంధంబు గావించికొను లకాంగి. 

విను ధనార్హ్మ నందు ధనరతంణంబు ధే 

నవ్యయంబు ధనవినాశనము (౯ బి 

గాఢదుః ఖ1దములు గావున దుఃఖభా 

?జనేము ధనము గాల్పు మనంగ వలయు, 

రమణీ తృష్టానమదుః 

ఖమును బరిత్యాగసమనుఖము( గలవే కా 

228. 
229. 
విత0, 

చికి, 

. మనను - చెక్కు(తులు, 
= బీంకావర్జ్ణనంబు - వెక్కు[వతులు, 2 స్థిరత్వపరిజ్ఞానంబు _ వెక్కు[వతులు. 

' వెరవెట్టవగ చిన _వి, ఖ, 2 కృత్యములకు - ఓ క; 8, దరయ నేరకయఖ్ఞైాత యది. 

బా. 4 (వత్మిగహమది _ ఊఉ. 6, పొ త్రివువ్వన్నయట్లు; పౌ త్తివుర్వునయటు; పొత్తి 

వుర్వులయట్లు = అని పాఠములు, 

చయము = ఉ బొ 8. జనము గోరుచుండుటన( గవలయు -ఊ బె, 



864 

వలి, 

£84, 

2965, 

286, 

287. 

288, 

భ్రీమదాం[ధమవోభారతము 

యము ముదిసిన ముగియదు ప్రా 

అముగొని పో౭ జాలు అెవు 1లనం జను దృవ్షన్. 

. కామములు భోగముల? బెగు 

నే మెలంతుక నేత నాజునే చిచ్చు ధృతిం 

గామములం దొజంగు సౌఖ్యము 

నేమెయి సొ ఖ్యములుం బోలు నే యరయంగన్., 

. విచ్చలవిడి నింద్రియముల 

నెచ్చటి నైనను జనంగ నిచ్చిన నరకం 

బచ్చుపలుచుం గుదియించినం 

"దెచ్చు నుగతి నరున కది సతీమౌళిమణీ, 

1కా మరసమున నతితృష్ణుంై మనుమ్యు( 

డర్గతృష్ణాపరితాంతరంగు. డ్రై డెన 

గొతీయ నడవిలో నె శెడుకోలుపులియు: 

బోలె మృత్యు వాతనిః గొనిపోవు 'ేవి, 

అని పలికి జరామృత్యువులం (దోవం జాలు మే లయ్యది యం శని. ఇెప్పెద 

నాకర్ణ్మింపు 1ేమన్తుపలుకు పలికి యి ట్లనియె. 

, ధనములును 1దానములు. దపోధనము వాజి 

జేయరాజసూయుబులు వేయు ?నోపి 
శేయుటలు గావు మోతదర్శిత్వ *మొకండ 
మందు జరకు మృత్యువునకు నిందువదన, 

జాములును దివనములు మాసములు నేండ్లు 

నై నకాల మాయువుం. గొని యరుగుచుండు 

— = 

, లనందగు( దృష్తన్ - వెక్కు[వతులు, 

- కవి. &ఊ౪ ఎ ఏక 

. కామరనమున(దృప్తుండు గాని నరుడు నర్థ- ఊ, చ. తృప్రు(డై - కొన్ని|నతులు. 

మనియిట్టనియె - వెక్కు(వతులు 

రాజ్యమునుదపో _ కొన్నివతులు శ. గోరి _ కొన్ని,వతుజు, 8. నరణి- ఈ. బౌ. 

శ; మొకడు, మొకట - అనిపారములు 

. దినముఖును - ఇ 
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నెల్లి చేయువనులు చేండ యింతి మా పొ 

నర్చుకిపని * రేప చేయుట నానుతంబు, 

బతి), శే, మేలు గడు వేగ చేయరు కాలపాళ 

బద్దులె 'యేమఅుట. జేసి పడ(తి మనుజు 

వింత యెొజుంగుట సంసార మెడలందోచు 

నట్టివినువుటC బుట్టించునది పాతంబు. 

240, వ, ఇవ్విధంబున, 

241, క, ఈశెరువు లాదరింపంగ! 

"వేతోగతికిని 1విమర్శనిద్ధి యొదవు( కద 

జ్ఞాతవిర క్రియు ముక్తికి 

నాితెరువ సమీవవ ర్త యశ లేం ద్రనుతా, 

249, క. వై రాగ్యంబు (వశాంతికిం 

గారడాము (వశాంతిముక్షి( గను మోభళూనం 

దారాను జరామృత్యువు 

'లేరూప్పునం జేరనేర 1విద్ధచరి తా. 

248. క. అనీ చెప్పి మజీయు శివు[ డి 

ట్లను హిమగిరినుతకు సాంఖ్య మమలినవృాదయా 

విను వివరించెద నంసృతీ 

యనురోగంబునకు వైద్య మది యరయంగనస్. 

ఎని YG వొర్వొలికో సాంఖ్రా/(వఠాలంటు దాలువైటి :- 

నం. 18_అను 1-15-4098 

264. ఆ, 'జ్ఞానమున విముక్తి సాంఖ్యులు వడయుదు 
రరసి చూడంగా నిరరర్థకంబు 

2, నది, నవి_.అనిపారములు, 8, శేపొనర్చుట = ఖః 

241. 1, నిదర్శసిద్ధి = ఆ; (బహార్తసిద్ధి ఎష లి, తజ్జాత _ ఒ. వీ శ షం కజ్ఞాత - వొ, 

కొన్ని[వతులు; తజ్జా(జ్ఞా) లి దగముక్తి వంక్తికి.ఒ.ఓ. క, 8 తెరువు -వెక్కు[వతులు. 

249. 1, వీడ్యచర్మితా - కౌన్నిపతులు. 

244, 1 జ్ఞాన నుము క్షి, జ్ఞానమ ననము క్తి - అని పాఠములు, 



కేం ఓల గ్ భ్రీదుచోం బ్రమ విభారతము- = 

ఘోరతరము. నంఢడ్రు శారీర మైనత 
పంబు( జంచవింళభజన కీమూంది. 

లిక్తీర. సీ. పకృతి కన్య క్షనామకమును గలదందు 
మవాదవాంకారతన్నా[తలును మ 

నము నిం|దియములు భూతములు 1జన్యములుగా 

నోలిన యిరువదినాలు గయ్యెం 

*లంచవింళకతత్వభావిత కే త్ర మా 

తేత్వనంతానంబు సత్వమును రో 

జను దమున్సు నాం జనునిజగుణముల( 

(బకృతి కీదా6 గరణరూవములు గాంగ 

ఆ గొని సృజించోలోకకోటి నయ్యవ్ధి క 

మణువు నిత్య ముక మక్రియం బ 

క హైశ్రుకంబు చతురాదుల కగావ్యా 

మది ప్రధాన మన(గ నతిళయిల్టు. 

246. శే. సౌఖ్యతుష్టీ షేపళాళముల్ సొ_త్స్వికములు 

మోదణేదాదిక ద్వంద్వములు లతాంగి 

లాజసము ల పకాళనం(తాసీమోవా 

ములును !దం[దయు. చామనములుగ వెలుంగు, 

247. క, ధృతి విజ్ఞానశద్దలు 

నతివీ యసమో్మోవామును దయయు వార్త ముినం 

చితసత్వవృద్ది౬ బరీవ / 

ర్థితంబు లగు సతర్రోమరుగం 'దెరలుం దారున్. 

లి మొంటి - ఆఆ ఈ ఓ, 

ఖాని “ 249. '. తజ్జన్యంబులోలిన ఇప జన్యములగునోలిన - కొన్నిప్రతులు, వి ఐంచవింశతీ = 

ఈ, ౬. కి. గారణప్పరూవ - ఊ. 4. భూతకోటి, జాతకోటి . అనియపొరములు 

నాత్మకంబు నక్మరాదుల - ఆ ఈ, అర్థము విదార్యము, 
98. - క: ద్రకారముల్_కాన్నివతులు 9,హేయములు - శ లి, మొదలుగ తోమసములు - ఆ; 

" దద్చయందామన, నీదయతామన _ అనిపాఠమేలు, 
వత? 1, వాసమ్మోదమును _ అ, ఓ. ఖ 8 సంచిత. 

ఈ, రముగ(దెలియున్ దారున్ - ఒంక ,.. 

7 ధా 

జ ల, మెలు(గ (దెలియుమువానిన్ = 

య ఆ ' a 



248. శే. 

౨49. తే. 

250 సీ 

ఆనుకాననికవర్వము_-ప౦ంచమాళ్వానము 867 

(కోధలోభ'కామానృత (దోవాచింత ॥ 

తాపములకు రజో థివర్ణనము వృద్ధిం 

జేయు వానికి నెల్ల నంతీణగావ 

2నూవహిల్లు నీరజ తయమావహిల్లి 

సంశయంబు విపాదంబు జడళ నిద 

విను తమస్సు “వర్డింపంగా: శెనుపు నొందు 

నది విీహీనతం బొందిన నవియు హీన 

భావ మొందు విక స్వరపద్మనయన 

ళ్ళ డెక్ళనిచేత నెక్కుచుం దణుగుచుః 

(దిగుణంబులును (బ్రవర్శించు పీన 

జనితంబుీలగు ప్రీతిసంళాపీ మోవోదు 

లొదవిశం గ _త్రద్దుణోదయముల 

గని యువేషించుచు మనము నూనే(గ నీమి 

కార్యంబు ధర్మార్గ కామములకు గ 

నమర మనుష్య"తిర్యగ్ద ననములకు 

మూలముల్ సత్వాదు లోలి 'నెలు(గు 

బుద్ధి యనంగ మవా తత్వమునకు నామ 

మది వివేక విజ్ఞానచివ్నాంబు భూత 

జని యహాంకారమునక లతణ మవాంక 

రణము '6దొఆఅ(గుట మె శకారణాము దేవి, 

అన్ని యిం|దియముల నడరింప 'మగుడం "జ్జ 

యంగ మనను' చాలు ననియు నదియు 

భూతతద్వికారములును చేవాము తద 
న్యుండు దానం బరంగి యుండు దేహీ. 

శే. 

26, ఆ, 

248, 1 

249, 1. 

2560. 1, 

కొమోన్న త, మెొహోధిక్ర, కామాన్పద, కామాదృతి, కామ్యాకృత, కామాన్విత_ ఆనిపార 

ములు ర మందజేయు _ ఓ చ 8, రజక్షయ- వెక్కు_[వతులు(రూ వముచింత్యము) 

వాటింపంగ _ ఓ . 

ఒక్కాక్క-నాండొక్తండెక్టచు డిగుచును ద్రిగుణంబులు-ఆ. కి, లగుధృతి - ఎ, లీ. 

మౌగ్గ్యాదు, మౌర్థ్యాదు, మౌఢ్యాదు - అనిపారమలు, 4. మనముననూనంగ (గార్యంబు _ 

న, కొన్నివతులు. 5 తిర్యగ్గంతువులకును _ వీ శ వష, న, క, దొలగుట కా 



368 భీమదాం[ధమపహాభారతము 

252, క, విను జేహియు దేహము వే 

ఆను నిక్చయదృషి గట్టునాతండు చాలక 

మనను మగిడింప నదిని 

రనన్క!తం బొనర్చి మోక్షమార్గము జూవున్. 

258, వ. అప్పుడు |పకృతిం దొఅంగి సంచవింకకుండు వెలుంగు 1నాశశ్షంబు పరమ 

వాంనుం డనం బర(గు6 దద్విజ్ఞానంబు ఇాంతిసాధ్యంబును బరమశాంతి [పదంబు 

నైయుండు. 

254, మ, రసగంధాదిగగుణాలి లేమి నవికారత్వంబునన్ సర్వసం 

వసనవ్యా ప్తి నణుత్వభథంగిని మహ త్త్వన్ఫూ ర్తి జతుఃపభ్ళ 

తరినమాలంబితం దేజరిల్లు పరనూళ్మాఖ్యంబు మడ్వింళకం 

బు సమశ్వందున( జాచుశాంతు. డతివా పొందున్ విమోవస్థితిన్ , 

£55. వ. ఇది కపిలాది! పరమర్షి తీస్పేవిశం బై. నసొంఖస్రధర్మంబు యోగ ప్రకారంబు 

వివరించెద్ 

256. సీ, విను మింద్రియంబులు మనసును బుద్దియు 

నాత్కుండు నొక్కటి యగుట. గాన్సు 

యోగపరిజ్ఞాన శ్ముగ్భలి యగ్ని స 

మా రాధనంబును 2ినధికవాగ్ని 

వర్ణనంబును సత్వవత్త్యంది దానాధ్య 

యనములు "శెచనత్యములు జావ 

ముల బాపు జాపనిర్మ్నుక్తుండ్రై మజి యోగ 

మాచరింపంగ యోగ్యుం డగునరుండు 

252. 1, తనానర్చి _ కొన్ని[వతులు 

258. 1. నాతేత్యంబుహాంనుండన ౧ _ వెక్షువతులు, 

లిక్4, 1, గుణంబులేమి-ఇ; గుణాళిలేమి.అ, ఆ, 8. నమాలభ్యత, నమాలంఘఃత, నమాలింగిత- 
గ్ ప్ 

అనిపాఠములు. 

255. 1 

—_ 

పరమయుని, పరమముని - ఆనిపోరములు. 2, నమ్మతంజైనే _ ఆ ఐ, ఖ; నమేతం 

, వటైనఎ కౌ 

[1 మొగిగళన్లి “* ఊఉ. ఏ, ఖ ౨ నతినవొగ్వి _ కొన్ని ప్రతులు; నరసివాగ్వి - ఊఉ, అ, 

ఖా నలివదోని - శ, వ, (అర్థము విళదముకాలేదు). 



257, క. 

258, తే, 

2659. వ, 

260, ఉ. 

281. 1. 

వరికి, చ, 

ఆనుళాననికవఠ్వము_-పంచమాక్వానమః 869 

మనసు పట్టుట ముఖ్యపుటనువు దాని 
కామిషము గాలగాని క ట్లట్ట కురియు 

నజనమును నగుచోట మృద్వాసనమున. 

గాయీమున కార్షవముభంగి గలుగ నుండి. 

మనమున నై దిందియములు 

నునిచి మనం అత్మ శీనల్లి నొదింగింపంగ నె 

కొని [ప్రాణంబు నపానం 

బును వళ్యత నిలుచు జఓీయోగమున సిద్దికినై_ 

అనహితుం డయి తద్దక యనుథవింప( 

గా నపానమి[కప్రాణగతికి మూర్చ 

మతివ !1యమ్మెయి నెల వగునతండ చూవె 

జీవుం డనం బరమాత్ముండు నా వెలుంగు. 

అనివెండియు, 

(పాణు నపానునందును నపానుని6 (వాణునియందు నిల్పిని 

ర్వాణముల గోరి చిత్తము తిరంబుగం బట్టంగం ాణసంయమూ 

కతీణత కేవామధ్య శిఖం జిమ్మగం ధ్ర త్రయ మొంది మూర్గపా 

రీణతం *గోర్కి సల్పు నపరిచ్యుతి దద్గతు౬ డై నఇమోగికిన్, 

అని చెప్పి 1వైండియు. 

అలసతయున్ విచి_త్తతయు నత్యకనాదరణంబు రోగముం 

గలయును £లోభముక౯ా భయము గామము6 (గోథము 'లౌల్యమున్ విరో 

గి రా వే 

బాజా లాయ 

47 

. కంధరార్దవభంగి మ కొన్నిివరులు 

నెల్ప- ఊం ఎ, ఏ. ఒ, జొ, 2, యోగమును నుఖసిద్ధిన్ కీ, క, ౫ 

- యిమ్మెయి _ కొన్ని[వతులు; యిమ్మైన _ అ ఇ ఏ, ఇభ, 

= దృ్యత్కియనాంది _ న; తత్రియమొంది _ ఎ; తద్దయునాంది - ఓ 8, గే(లిళి - 
అ, ఈ, క. క. షన 

. మజియును _ వెక్కుపతులు, 

= విచింత్యత, విచింతత,  వినిద్రతె _ ఇఅనిపాఠములు. 2, ఖోగమున్ - ఉల ఓ 
కోకమున్ - ఓ, 



870 

2639. ఆ 

264. వ, 

ల్రీమదాం(ధమమవోథారతేము 

ధులు విను యోగనేనకు నదుష్టతం బేర్చిన యోగ మిచ్చు ని 

ద్భు లెనిమిదింట నసతివాతుం డయి యోగి చరించు నెల్లెడన్ శ 

న్మిదవెంపు నిద న్మిగహించుటయును 

గొలంది మీయికుడుపుం గుడునమియును 

యోగి కొప వతండు యుక్తవ_ర్లనుండై న 

నువిద దుఃఖవోర8ి యోగీముందు 

ఇట్టిది యోగ ధర్మం బనిన నంబిక సాంఖ్య యోగ శళణంబునం బరిజ్ఞాతతిపరో 

మార్థ నైతి భవదీయోసాయుజ్యంబు భక్తు అట్టి పరిచర్యం బడయుదు “రెణిం 

గింపవే యని యడిగిన మృశుండు మృడాని కి ట్రనియె. 

ఎల్ తొవ్రుండు పూల్ళోంతికీ నాత్ళసాయుజ్యూ (పౌ వ్రీసాధోనోంబులు దాలుల్రుణు ౩ 

265, క. 

266. క. 

287, ఆ. 

నం, 18-అను]-4886 

విను మవిచింత్యుండ సురలకు 

మునులకు 'నేనియును యోగమును సౌంఖ్యము నా 

మొనరించినయవి యీశుండ 

సనాతనుండ నవ్యయుండ సళ్యాత్ముండన్ . 

ఏను (బ్రసన్నుండ వైనం 

గానిది లే దర్భకులకు( గావున 'మంత్ర 

ధ్యానస్తుతోవందనముకి 

నానాభజనేముల వలయు వై ప్లీకత కిరినా, 

నాలుగాకమముల నలువురు విపుల 

కతివ పాళుపతమవో[వతంబు 

శెటు(గు లేను దొల్లి జెలిపితి శిమ్యప 

శిమ్యసరణి నది (వసిద్ద మయ్యె, 

868. 1. 

864. 1, 

266, 1. 

మందు _షఊ ఓ, జా. 

ధర్మవకారం బనిన వినియంలిక _ ఊ, 2. వరమార్థనెకృకార్థనైలి - అ, ఆ, క... 
నన్మర్ధ్యాన - ఒ ఓ చందములను నానా - ఒ కి, గతీ - వీ.శ.ష, 
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268. క. మంగళరళూశుచితా 

లింగార్చన యోగ్యతలు ఫలించుటకై భూ 

తిం “గావించితి( దల్లి 

పూంగులును గపాలధరులు నై 2ాంతి మెయిన్. 

260. శే, బహ్మచర్య 'ఇజాకన పరత గలిగి 

జటిత యొంజె ముండిత యొంజె కిసంథరించీ 

మనసు కీనాయంద తిరముగా నునిచి యొండు 
వస్తువులదెస నొల్లమి కేవ ర్రి లంగ, 

£70, క చరియించుభ క్రజనులకు( బర 

మానందై కతానుభవ మొసంగుదు న 

"వ్వెరవున మళ్ళాయుజ్యము 

దొరకును వారలకు పికచతోయజవదనా. 

౪/1, వ. ఇది సొయుబ్యానా ప్తి ప్రకారం బని చెస్పి వెండియు. 

272. క. కివలింగస్థాపనముం (ది 

భువేన'ీములం బరమహితము *పొం'బం గరుగాళా 

ధవాళాతీ. చేనీలిం ద 

త్స విమలలింగమున నన్ను శీభావించు టుఖున్ . 

278. చ, కలమెయిం జాల నేత నుదకంబులేనేసి వరాఖి"పేకమం 

గళము నొనర్చి భ_క్రోరతి గంధము మాల్యము ధూపదీపసం 

కలనములున్ నివేద్యమును గాఢిసమర్పణ మొందం జేసి లిం 

గలోసితముూ రి యందు ననుం గాంచి భజించిన ముక్తి చేకులున్. 

268. 1. గావించుట _ దొ. శ, జై నిష్టమెయిన్ ద, 

289 1. బిజాటన - ఇ, కష, 2, సంచరిం(లించి = కొన్నివతులు. 8, నాయందుడిర _కొన్ని 

(వళులు; 4, వటిలంగ - కొన్నిివతులు; వలయు(జాన - ఓ, 

272. 1. నంబులణరమ - కొన్నిపతులు ౨, బొందున్ _ కొన్నివకులు, కీ. భావించుటకున్ _ 

కొన్నివతులు, 

చోతి 1. నేమి-చ, 2, మతి-౬ ల, సమర్చన _ఐ, ఖ. ఢీ. లలిత క, ష, కొన్ని 
(పతులు 
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874. క, అని పలికి నీవు జేవాం 

గన లాదిగ గల తి)లోకకాంతలకును (మొ. 

క్కునకుం కాశం బగువేద 

ననజంబులు గల్లి యొప్పు వరనతి *ివతివా, 

275. క. చతురను వివేళవిభవో 

న్నతచి_శను (వ్రతవిధాన నైష్టీకళానం 

యుతమత్రిపి అౌకికశేజ్ఞా 

నితామహిీమనవాజిమతి వనిందిత వరయన్. 

౨/6, క, కావున గాంళాధర్మము 

నీవలనం దెలియువేడ్క 'నెమ్మనమున నా 

కావిర్భవించెం జెప్బం 

గా వలయును దాని వికచకమలదళాశీ. 

క్, ఆ. అనిన సిగ్గుతో డి యల(తిన వ్యొలనిన 

చెన్ను మొగము వింతచెలున్న( దాల్చు 

2వాంచి యెత్తి గౌరి వరునితో నిట్లను 

చేను శీమీకు6 చెల్ప 'నెంతదాన. 

275. క ఐనను మీ రడిగిన ను 

న్యానసజోధంబు కొలది మగువల తెజి(గుల్ 

వూని 2వినిపింస కుండుట 

చాన తగదు గాన చెప్పెదను సర్వజ్ఞ. 

979. క. అని పలికి మణీయు ని ట్లను 

నను నెప్పుడు చాయకుండు నదులెల్లను న 

274. 1 దగ _ ఓ.చ, 2 వికివా - వీ. కొన్ని [వతులు, 

275. 1, జ్ఞానితమహిమవు సహజమతివి నీయందరయన్ - ఛ 2 మతివి నీయందగయన్ - 

చెక్తు వతులు 

౨17, 1. మోమువింత_పెక్టువళులు, క, వాల్చి _ ఇ ౨. 8, నీకు - వెళ్టుపతులు 

278. 1. నీవడిగిన - పెక్టువతులు, వి, వివరించ - కొన్నిప్రతులు, వినువింవ _ కొన్ని ప్రతులు. 
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వ్వనితలతోడ నమాలో 

చన మొనరించి *మటీి చెప్పం జను ని త్తెలంగున్. 

అని విన్నవించి గంగ యమున గోదావరి కౌశికి కావేరి కృష్ణవేణి పెన్న 
నర్మద జావాద రేవ తమన మొదలై ననదులు మున్న తన తోడన వచ్చి 

యున్న న న్నాతుల గుజీంచి యీళానుం ణిట్ల డగాను నెట్టు చెప్పెద మనిన 

గంగాదేవి నీకంచు చే మెయిుంగుదుమే నీ వెలీంగినతెటంగున నంగనాధర్భుం 

'జెజింగించి పతిం | ఖీతునిం జేయు మేము భవదీయవాగమృతంబు వీనుల నినిచెద 

మనుటయు( ఇార్వతి (పనన్నచి_త్తమయై వర్ణథభువదనంబునం జూడ్కి- నిలిపి, 

. చేవా నీదు |వసాద 

(శ్రీ వచ్చినయెుక నుందరీవిధము భవ 

ద్భావంబునక (బియంబుగ 

సేవాోోధర్శంబు. దెలియం ఇ వెద ననియిన్. [5 ఎ 

, అనిన విని సురమునులు (ప్రియంబు6 కెందడి 

రమరగంధర్వసిద్ధసౌధ్యా్యంగనా జ 

నంబు వినువేడ్మ వచ్చి యన్న లినవడన 

వెనుక దెసి నుండ దేవకీతనయ 'యపుడు. 

+ అని చెప్పి యప్పురుషో _త్తమువీనులు వికసిల్లుచుండ నారదుం డతని కి ట్టనియె. 

-:వౌరల్ళంతి కీవున వం ఖతి(వతాధర్భొంబుల కౌటం గెలీంగించుతు;- 

, వనితలు. బురుషులు6€ దియమునం 

దను వినుకింపసంగ శై లతనయ సమాక 

“యును - అ, ఇ. 

ఇచ్చటమూఅమ.లలో గోదావరి. కవే, ఇెన్నలులేవు, 

, ద్భావ్వపియంలు గోరినసేవా _ వెక్టు పతులు 2 ధర్మ మును-కె) ధర్మమున ౬ కొన్ని 

,;వతులు; ధర్మములు - వీ 

వినుము చ 
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రృన' కౌతుకి యగునీశా 

నునితో మృదురీతి ని ట్లనుం *గమలేళా 

2854 సీ. 'బుతుమతి గాక కుద్దతయుం గగ్గిన యింతి 

కన్య తశ్చరిణయకరణమునకు 

నొడయులు విను తల్పియును దం|డింయును దండి 

తోం బుట్టినత'డు మాతులుండు సోద 

రుండును యోగ్యవరునిం జూచి వారిలో 

నెవ్వ నైనను (ప్రీతి నిచ్చువారు 

పతి యంతనుండియు( (బథువు దానికి నట్లు 

గావున నాతండ దై వ" మనుచు 

శే, నతనిమత మూంది దేవళాపికృసమర్న 

నములు నతిథిపూజనము నన్మతి సమాచ 

రించుచును శీబతిహితము చాటించి నడపు 

సతి పతి వ్రత యివాపర సౌఖ్య ి మపాత 

66, వ. పతద్విమయం బయినయొక్ష్క నిదర్శనం బవధరింపుము, 

267, సీ. (శావ్మాణు. డొకనికి భార్య లిద్దరు గల 

రందొకభామిని యతన్నిపాతము 

నడ వెడునవధాన మెడలి యాతడు వంప 

కయు; చాన సురపితృళార్యపరత 

నడచు. దక్కాటియింతి *నాథుం బాటించుచు. 
దన్మతంబున6 "జేయు ధర్మవిధులు 

వారు మువ్వురు విధివశమున నొక్కట 
మృతి భంది రాపతి| వత వరుండు 

824. 1. కౌతుకుండగు చే, కొన్నిిపత్తులు, త. గమలామ్షా _ ఐ, ఖ. 

నిర్, 1. ఇచ్చటమూరిమందు 'బుత్ముపాపా' అనియేకలదు 2 తద్ధితంబు వాటించిన _ వెక్కుం 

[వతులు 8 నిరత, మొందు _ అనిపాఠములు 

20, 1, నాథునివాటించి - కొన్నివతులు. 
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శే, చనీన సుగతికిం ఏజనె. ీఇెఅవనిత జముండు 

నీకు; *ఉబోలదు మరలుము కనీళరీర 

రమునక యని "యాంగే నది ళోకమున సఇాష్పు 

మొనం గన్షొని యతండు దయాగ్టి 9. డగుచు. 

68 క వతిముతము గొనక ధరకు 

*ేసతివ నడపు టొన్న టింక నై నను బజతికిన్ 

హితము లగువానిం "జేసిన 

నతనీ. గలయు ఏదనిన జనియెొ నదియును మఠలన్ , 

189, వ, కావునం బతికి ననువత యగుట గృహిణికి ధర్మం బని పలికి వెండియు. (వ గీ [| 

౫90, క, లలన యిలువాడి నాథుండు 

'వలచినచవి వంటక ములు వండి యిడి తనుం 

గలయం దలంచిన మెయికోని 

'యెలమిం గె నేసి వ్చాదయ మీ వలయు శివా, 

291 శే. పనులయెడ మాలు పలకక యననధథానుం 

డైన పతిం దలంపించి ధర్మార్థకలిక 

కృతులు నడపుచు సవతి గల్లినను బోరి 

తంబు లే 1వొక్కుమై కీయున్కి తగవు సతికి, 

209, క. సవతాలికిం బతి వలచిన 

నవులీగాకని యతనియిచ్చ కనురూపముగాం 

దివిరి నడచునతి దై వము 
2 శివ యది "తగు నెల్ల గీజనముచే మొక్కు. గొనన్. 

బి జన _ కొన్నే పతులు 8, బెర _ వా, కొన్ని|పకులు బె _ ఏ,శ ష, 4. టోలేదు. 
వాశ, ష, బోరాదు_వీ, బోలదు _ కాన్నివతులు 5, నిజళరీర_ ఐ, ఇ. 8. మునకు 

నని _ పెక్టుపళులు, 7. యాంగ _ఆ, ఐ. ఖ. 

288. 1. లతిన _ వెక్కువతులు 2 దనియె _ కొన్నిివతులు. 

290, 1, వలసిన _ ఊఊ జౌ, శ్ర వ, 

281, 1, కొక్కూడై -ఇ ఓ తి యంట_డఉ, బొ 

202 1, గాదనకతని - అ. క.ఖ లి .గను_ జాయగు _బఐ, ఇ శి జను లచే. సేక్కు_[వకు టు, 
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298. క, తనకేతికి నిచ్చిన వ 
స్తునికాయము శనిల్లురువున చొప్పున మగుడం 

గొని వచ్చి భార్య పతి '5 

మృ్మనినప్పుడ యిచ్చు టొప్పు నకపటవృ త్రిన్. 

293. క, పతి తనకు నేమి యిచ్చిన 

ఇ "నతిముదమునః బొందవలయు నాత్మ. డై నన్ 

మతిం గొంకక యేకాంత 

స్థితి నేకాసనత నున్కి *సెట్ట [వమదకున్. 

296. క, ధని యధనుండు రూపసి యొ 

ప్పని*వాండు వివేకి మూఢభావుం డరోగుం 

2డనుగతరోగు. డనక యం 

గన పతిం చాటింపవలయు( గామధ్వంసీ 

296. క. బలి ఖికము గడవ కిడ 

న్వలయమును దేవపితృపూజనంబుల కాలం 

బులం బతికుభ 'మందుటం ద 

తృలంబుగా: గోరు టొప్పిదము సతికి శివా, 

297, క, గతి పతియ చువ్వె భార్యకు 
నతని: గడచినట్టి సత్ప'రాయగాము కృపా 

యుత కలదే కావున దా 

నతనికి భ క్రి యగు 'టిచ్చు నఖిలకుభంబుల్ , 

298. వ. అని చెప్పి యప్పర మేళ్వరునకుం చార్వతి భార్యల యధర్మందులు వీవరించు 

నడియె యి ట్లనియి, 

298, 1 దొళ్లిదాంచు బొప్పున _ఐ, ఇ; నిల్లడమున చొప్పున వీ న, 
294 1, నతివముదంబౌంద - ఆ ఊ, చి, చెట్ట _ కొన్ని(వతులు, 

296. 1. వా(డవివేకి _ వా. కొన్నిపతులు, వాదువివేకి _ ఊ. ఎ, ఓ, జ, 2 డనకకడుభ క్షీ 
తో నంగన _ కౌ, 

296. 1. మొందుట - కొన్నివ్రతులు 

297, [1 డిచ్చు _ ఇ, ఈ, ఏ. ఓ, జౌ, క, 
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ఎక బారతి కివ్రనవం బిలి[నేలో తొనోర్జ్౧బు అగుధోర్భించుల౯ దౌలుభ్రుటీ :- 

నం, 18 _ అను 1 15 = 4640 

209, సీ, పరమేకళ యానురి సై శాచి రాకని 

el 

800. ఆ. 

యను! వేళ్లు గల వధం షంగనలకు 

వ్యభి చారతత్సరత్వంబు వారికి చెల్ల 

గల *దనురాంశజ _కౌర్యోనిరత 

తన *యిచ్చం బొలియించు ధనీధాన్యములు చల 

హృదయ భోగపరాత్మ యీర్ష్మ గలదు 

వెశాచి [కోధన క_ర్భృపుత్తు)లయందు 

నిఃస్నేవా గృవాకారర్టోనిపుణ గాటు 

కలహాశీల రాకని సయికంబు లేదు 

బొంకు "వల్కు నెప్పుడు ని|ద వోవు వీత 

లజ్జ యిందణు కినాథుకులంబు వారి 

దురిత మొందించి పోదురు నరకమునకు. 

ఎలుక గలిగి పిదవ నేనియు: బతి కి 

గలిగి ధర్మ "మోపి సఖిెపి శాంతి న్ 

గలిగి యున్న మున్ను గలపాపములు వాసి 

" పురుషుతోడ దివికి. *బోవం గంగడు, 

801. ఆ. అట్టు గాక 'పతుల యంతిమసమయంబు 

నందు (జ్రింత( దక్కి కీయనుమరణాము 

299, . పేరులగు నధర్మాం, చేళ్టనగునధర్యాం, చేశ్లైనగునధర్మా - అనిపాఠములు" 

, దాసురాంగన (శార్యనిరత _-ష స్మ దనురాంగన కార్యనిరత _ఊ. లీ. జనిత _ 

ఓ, ఈ అర్థము సంశయితము 4, యిచ్చ_చ 5, ధాన్యములజల _-చ కొన్ని 

(సకులు 6. నీరత జ 7. పలుకు _ 'పెక్కుువతు.లు ర నాడుకులంబు _ కొన్ని 

(వతులు, 

, లోన. కొన్ని(ప్రతులు, 2, బోవునండు _ ఆ ఈ; నరుగునం[డు _ ఒ, (క ర్రవ్క 

వచనమ) గననిక:- ఈపారమున ప్రాన యతిచెల్లినది (2 ల 
= వతికినంతిమ, వతికినంత్యమ _ ఆనిపారములు:, 2, యనుగమనము _ ఎ, 
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వేసి కీని నుగతి సిద్దించు బతి సమే 

తంబు గాంగ నన్నితంబినులకు. 

802. క, ద్విజ "మినికి నధర్శను 

(వజం గాంచినఫిదప నయ్యపత్యను శ్రోేక్రో 

ద్విజితయు. బతిభ_క్తయు చై 

త్యజించి శియనుమరగానియత యగుట మహేశా. 

808. క. అని చెప్పిగారి పతికి 

ట్లను నాదగుచాసలమున నఖిలేశ్వర నిన్ 

వినిపించితి నేంగొన్ని వ 
చనముల నీతప్పు నాకు నై(పుము కరుణన్. 

204. క. అని సిగ్గునం శెన్న గునా 

నన మించుక వాంచి యెత్తు నగతనయ ళివుం 

డును మునులును మునిపత్నులు 

వినుతించిరి మధురవాక్య'విథవం "'ఇెస(గన్. 

805 క, సురగంధర్వఖచరకి 

న్నరకింపురు పోరగాది నారోజనముల్ 

పరమపీతిని బొగడిరి 
పరమేశ్వరి నెలు(గు లడరం బంకజనాభా, 

B06. క, అని చెప్పి నారదుం డి 

ట్లను నగ్గోవిందుతోడ నప్పుడు పియ మా 

ననమునం *బొదలంగ6 ఇార్వతి: 

గనుంగొని నక్వేశ్వరుండు *గారవ మొప్పన్, 

807. క, నానీసంవాదము శుచి 

యె నైప్పికజనుల !కవ్వం డాదర మెసంగం 

1. భామినుల కధర్మము _ ఊఉ. లి, యనుమరణయగుట తగదుమహేశా-అ ఈ, 

804. 1. వినయంబెనంగన్ = ఊ. ఒ జా, 

805 1. జనులున్ వా వెక్కువతులు 

806, 1. బొరయణగ - ఊఉ శ,ష.లి. గౌరవ _ ఏ, కౌ, 

807. 1. కెవుడునాదర - ఐ, థి; కెల్లనాదర ద, 



808, క, 

809. కో, 

810. క. 

811, వ. 
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గా నరినాతీ చెప్పును 

వానికి నిత్యామరత్వవై భవ £చెదవున్ 

మనసంవాదం బెన్వరు 

1వినిరి నియతి నజ్జ్ఞనులకు విభవము "దేజం 

బును గీర్హియు నాయువు (క్రీ 

యును నారో గ్యంబు6 కల్లు నుత్సలనయనా, 

అని నిర్టేకించి శివుడు 

చనియె శివయు గొలువుతోన 1చనె నిద్దెనకుం 

జని రన వళమే యద్భుత 

మనిరూప్యం బ పతర్య్య ముది (శ్రీరమణా, 

అని పలికి నారదుండు నా 

వినినళనిన యద్భుతంబు వినిపించితి నీ 

కనియెం గ్బష్షుని సభ్యుల 

మనంబు లానందపూరమగ్నము లయన్. 

అని యిట్లు ఖీష్ముం డుమామ హౌశ్వరసంచాదం బనుపుణ్యకథ చెప్పిన ధర్మ 

తనయుండు సోదరసహితంభుగా( శ బమోదరసథరితుం డై. 

ఎవ భీముడు భొర్బజానోకి ౯ వర [పా ద్రీహేతభూతం వశ వివబిశేవంమి దౌలుల్చకు + 

812, సీ, 

నం, 18. ఆనుకై [1-0 

i 2 అతనికి (బిణమిల్లి యనథ పఠ|ఫా ప్తి 

యెద్దాన సమకూరు నెజుంగం జెప్పు 

మనినే ినతండు నారాయణధ్యాన పూ 

జాన్తుతి తత్కథా (శ్రవణ నిరతి 

808. 1, 

8098 1 

511. 1. 

812. 1. 

వినుతించిన యజ్ఞనులకు = 65 

= నననద్దెనకున్ చనిరనుట మేయమద్భుత = ఇఇ, 

నంవాదంబునెవ్పిన - వెక్కుుపతులు, 2. |బ్రమోదభరితాత్ముండై - ఈ; |ఖమోద 

భరితచిత్తుండై. [బమోదంబునొంది _ అనిపాథములు, 

ధర్మ _ ఐ,కా. అ 2. నారదుడు నారాయణ.జా, చ 
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818. వ, 

భ్రీమదాం[ధమవాభారతము 

యమ్మేలు గావించు నధిప విద్వజ్ఞన 

సంరతణముి కల్మమములం వాపు 

'వేళ్య యొక్కత తొల్లి విద్వాంసు నొకరిని 

ము చృని తలవరుల్ మో౭దం జూచి 

, యితడు మావాడు మీ రది యేటి కాగ 

డంబు చేసెద రని మోతణంబు చేసి 

యాసుకృతమున (ావ్మాణియై జనించె. 

దగంగ నర్చింపు మీవు పిద్వజ్జనముల. 

అనిన విని యుధిష్టిరుండు దాకిద్యవ్యాధి శోకంబులకు కాంతి సంపాదెంపం 

జాలుజనం బెయ్యది చెప్పవే యనుటయు ననిమిషనదినందనుండు (బవ్మా 

విష్ణు “ము హేాక్వరులను వినాయక విశాఖవహ్న్ వాయు చం|దాదిత్యులను 

క|కవరుణ యమకు జేరులను నురఖిని సము [దంబులను గంగాదిమవేానధులను 

మరుదశ్వివసురు డ్రా దిద్రేవతలను బితృచేవతలను వాలభిల్యాదిసిద్దులను. వేద 

వ్యాస వాల్మీకి నారదాగ_న్య గౌతమ కళ్యపా|తికణ్వాది మవహామునులను 

రంభాద్యప్సరః। స్త్రీలను ధర్మతపస్సత్యములను నహోాతంబులను చార్మాగ 

వాంబులను నక్విన్యాది తారకంబులను మాన ర్తువత్సరంబులను వై నళేయ 
కాద వేయులను గాశీ శేత 9కురు మే తాదిపుణ్య మేత 9ంబులను నైమిశా 

రణ్యదండళారంణ్యాది పుణ్యారణగ్థంబులను 'మేరుహూామవ శై గాలాసాదివభూత 

చైలంబులను దిజ్న భోభూములను బుణ్యభూరువాంబులను భూసురులను 

జృక్రవ రులను రాజులను బరమధ క్రిం దలంచి కీరించి నమస్కరించి యీ 

సమూపాం బంశయు నిన్ను రక్షించి నాకు నాయుకారోగ్య్రశ్వీ ర్యాఖివృద్ది 

పరమానందంబు లథినందన పూర్వకంబుగా నిచ్చు. గావుత మని యిచ్చం గోరి 

“యోన్నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమ స్సర్వ 

లోకగుర చే నమస్సర్వలోకపిశే) నమ సృర్వలోకపితామహాయ నమ స్సర్వ 

లోకపిసితామహాయ నమ సర్వలోక పథానాయ నమ సృర్వలో శేశ్వరాయ 

నమస్సర్వలోకవిశిష్టాయ నమ స్సర్వలోకసుఖ|పదాయ నమ స్పర్వలోకక త్తే) 

818. 

8. యు(గల్మష - అ. ఇ. 4 మీరేటి కిట్టలాగడంబు, మీరిటు లేలయాగడంబు - ఆని 

పాఠములు క చే(చే)నె, 

1. రుదులను _ వెక్కుుపతులు. 2 ర్యవరమానందంబు = కొస్నివతులు. 



815 

816. 

817. 

ఆనుశాననికవర్యము.పంచమాళ్యనమ 8B! 

నమ స్ఫర్వలోకథ -్రే) నమ స్పర్యలోకవా క్షే) నమ సృర్వలోకనిధయే నమ 
స్పర్వలోకనిధానాయ నమ స్సర్వలోకహితాయ నమ నృర్వలోకహితకళాయ 

నమ స్సర్వలోకోద్భృవాయ నమ సృర్వలోకోద్భవక ఛాయ నమో విష్ణవే పభ 

విష్ణవే” యని పరించుట మవోజపంబు. 

*, పాపంబులును థయంబులు 

నాపదలుం బాయు నిమ్మహాజపమున థా 

త్రపాలో త్రమ శుభములు 

పాిపించును ధర్శ'తత్పరత సిద్ధించున్ ' 

. ఆని యిట్లు గంగాపుత్తు9ం డజాతళతు9నకు సర్వనిద్దికరం బయిన యిమ్మవో 

జపం బువచేశించె నని చెప్పి తదనంతర సత్కథ లాకర్టింపు మని పలికి జనమే 

జయునకు వై శంపాయనుం డి ట్లనియె, 

- 'మనుజనాథ యేేవధర్మములు సర్వ 

3పావనములు కాంతనవు(డు బవువిధముల; 

"ఇప్ప నిమ్మెయి విని యుధిప్పిరుండు భక్తి 

నమ్మవోత్ముని ని ట్లని యడిగా కవుణింయు. 

= అత డొకరుండ లోకముల కన్నిటికిన్ మవానీయ మైన దై 

వతము బ రాయణందు ననువై భవ మెవ్వని కొప్పు *నర్చ్పన 

స్తుతిరతి నెవ్వనిం గొలిచి కోభన *మొందు జనంబు * మేలు నా 

నతికయ మొంది నీకు మతమై చను 'నెయ్యది ధర్మకోటిలోన్. 

814. 

817 యా 

- తత్వరతి - కొన్నిపతులు, 

. శ, వ, (ప్రతులలో ఈవద్యపారమిట్టున్న ది వు 

తే. మనుజనాథ యశ్రేష ధర్మములు కాంత 

నవుండు బహు విధముల! జెవ్పం గవి నియను యు 

ధిష్టిరుండు భక్తి నమ్మ హాధిషణుతో డ 

శానకిమ్మని యిట్టని యకిగె మజియు, 

విశేష _ ఊ, చ. 8 పావనుండుకాంత _ ఏ. శ, నధివ _ జొ. 

, వాసన _ ఓ. కి. మందు. ఆ, ఇ, ఊ. ఏ. ఓ, 8, మేలుగా ఎ, జౌ, శమ 
. నురవై - ఉచ, 
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ఏ18. "జే. జపములం చెల్ల ను తమ'జపము నాగ 

నంచితం బయి తన్ను జపించు జంతు 

2వునకు జన్మసం సారబంధనము 3లోపి 

పాసు నెయ్యది యెటింగింపు పరమశతోధ్ధ, 

819. వ, అని యడిగిన నాభూపకికి ఖీష్ముం డి ట్లనియె. 

-:లీమ్యుండు ధర్యజినట ఎిష్టుతుంతధ్యానోం అవగ్యాను ప్లేయం అన్మిచెవ్పత:- 

నం, 18_185_4 

శి20, సీ. అఖిలజగ్మత్పథు వగు దేవబేవు న 

నంతుని. బురుషోత్తమాభిధాను 

ేనంచితనామ శీనవాసకంబున సంస్తు 

తించుచు సంతతో్థితమనస్కు( 
కై యజమాను శీడవ్యయు.డై న యాతని 

నర్చించుచును దృఢధ్యాననిరతు( 

డగుచు నమస్క్బృతి యాచరించుచు ననా 

ద్యంతు నవ్విష్టు నధ్యకు నెల్ల 

శే. లోకములకు (బవ్మాణ్యుం (దెలోక కీర్త 

వర్హనుని సర్వధర్శజ్ఞ *వరదు లోక 

నాథు భూతభవోద్భవు నమ్మి భక్తిం 

గొలిచి సర్వదుఃఖంబులం దొలంగం (దోచు. 

821. క, వన్తుతుల బుండరీకాకము6 బరమభ క్రిం 

1దగిలి యర్చించుటయ నామతంబు సర్వ 

$18. 1, జపమగాల, జవముగా(గ _ అనిపాఠములు, 9. వులకునంసార బంధంలుదలుగ 
నోవి - ఊ ఓ త. లోలిపావు, తోడ(బాపు (విభక్తివై చితి) - అనిపాఠళములు 

* నచ్వుతనామ_ ఊ 2 సహ్మనంబునను.ఆ ఇ ఊఉ అ, జౌ, ఇ. శీ, నవ్యయు డచ్యుః 

తుండగు నాతనినర్చించు ధ్యాననిరతు - ఆ. 4, బరమలోక _ ఎ, 

821. 1. దలంచి-వా వీ, క, ష; గలిగి - ప్యాదగిలి - అ, ఆ. పెక్కు తాళవ[త (వత్తులు 



822, & 

శే 

823, శే, 

లివి. వ 

825. ఆ 

2 

822, 

B29. 

824, 

B25. 

lL. 

1. 

ఆనుకాననిక వర్వము-వంచమాళ్వానము 583 

ధగ్భములకును సమధికకీత నుమునై న 

ధర్మ మింత యెజుంగుము ధర్మతనయ. 

, వరమశేజంబుగు బరమ *దంబుకు 

జృరమెన బవ్మాంబు? బజరపరాయ 

రను ఐవ్మితంబులు నాం దగువానికి 

నెల బవిితంబు చెల మంగ 
రా ౧m 

ళంబులకును మంగళంబును 'నెల్లదే 

వతలకు( బరమీదై వశము భూత 

సమితికి నన్యయజనకుండు నగునట్టి 

వాంజెవ్వ( డెచ్వానివలనం దోంచు 

, నాదియుగమునాగమమున నంత్యవేళ 

నడంగు నెవ్వానియందు. జరాచరములు 

విశ్వలోక[వధాను. డవ్విమ్హువేయు 

భవ్య నామంబులును కాపభయవారములు 

భూరిగుణ యో గవిఖ్యాతములును బుషిస 

మాజి పరిగితములును చై మహిమ( చనరు 

నమ్మవోత్ముని నామంబు లధికతరవి 

'భూతికై చెప్పెదను విను భూవవర్య, 

. అని పలికి విళ్వంబు విష్ణుండు వవట్యారుండు భూతభనవ్యభవ|త్పభు' వను 
నివి మొదలై న 'రథాంగపాణి యతోభ్యుండు నర్వ (వవారణాయుధుం" 

డనియెడు నివి శేతుదగా. గల సవా(సనామంబు తిల్పవన్యసించి, 

. కీర్తనీయు డైన శీశవు దివ్యనా 

మందు లివి కేథవద్దితంబు( గోరి 

, ధర్మమైనధర్మ -- ఓ; త్వమ్మునైనధర్మ - ఊఉ శ 

శీ తవంబును - కొన్నిపతులు, 2. బరమ ధర్మములకుయబర - ఇ, ఇ; బరమమైనధర్మం 

బువర - ఎ ఒ, కో, తి, దైవంబుభూత _ ఉ. వీక, వ. 

భూశికిని _ ఐ, ఇ. 

తుది _ కొన్నివతులు, 2. లువదేశించి - ఐ. ఓ. ఖ, 

1, జగద్ధితంబు “అ, ఊఉ ఊ, 
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తరతరంలి కీర్రితంబు ల్యయ్యె నశేష 

భంగి వీవేయు: గురునృఫాలపర్య. 

-:ఖీమృంఢు ధర్యావినత బిష్ణునోతు [వోఖాభంముం దాలుభ్రుటిం- 

నం, 18-185.121 

826, సీ. విష్ణునామంబులు వేయును నిత్యంబు 

వినిన బఠించినం మనుజు. డిపాము 

నందు బరమ్ముున నకుభంబు నొందక 

యశ్యంత కుభముల ననుభవించు 

విపుండు చేదాంతవిరుం దగు రాజువి 

జయ మొందు వైళ్యుం డతయ ధనంబు6 

బడయు ళూ[దుండు 'నుఖీథాగిత వెలయు ధ 

'డ్మార్జళామ (పజాభ్యర్థి జనులు 

శే. గాంతు రయ తెజుంగు గలేకాంతభ్ల డీ 

శాచియి విని కీర్తించి సారయకము 

నచలోలథ్మీియు వంశపర్యతేయు మేలి 

ెంపుసొంపును గలిగి ళోభిల్లు నరుండు, 

827, సీ, పురుషోత్తము నినామములు , వేయు గీర్హించు 

చాతం డొక్కెడను ఖభయంబు( బొంద 

1డ్రమితవీర్యమునం చేకమున( *ిగాంతిని బల 

కూప గుణంబుల రూఢి కెక్కు 

రోగీలంధాపదా రులకు( బఠనమాత 

నయ్యయిరురితము లడంగు వాను 

'దేవ్యాకయుండు వానుదేవపళరాయణయి. 

డును నగుమ ర్వ్యుః డవ్వినుతనామ 

2, వలయు(గురు - ఒ పౌ. క. 

శిలీఠ, 1, శచి- ఉ, కి, భావిత-ద క. 8, లేకాత్మ భక్తి _ ఈ. ఏ. గమనిక _-ఈపారములో 
అఖండ యలికనంబడుచున్నది, 4. భక్తి _ క, 

827. 1. డబితపీర్యము నందు. నకయకాంతిని = ఆ, 2, గీర్తిని =. ఓ. లీ, నిజ - ఆఅ, ఈ, 

4, బలంధనవధార్తులకు - ఐ, ఇ, 



828. క. 

829 

990. ఆ. 

ఆనుకాననికపర్వము_-వంచమాక్వానము 885 

* కము లుపనగసించి కల్గషంబుల నెల న్ a స్తో 
దొంగ దుర్గతులకు( దొలంగి జన్మ 

మరణములకు రోగజరలకు నందని 

పరమ మెనీ బవ్మాపదము నొందు. 
ద 

స్మృతిసౌఖ్యజాంతి శీ 

ధృతికీ రులు గలుగు దుర్శుతియుం (గోధము లు 

బ్రతయును మాత్సర్యము లే 
వతిపుణ్యత విష్ణుళక్తు లై నిజనుంకున్. 

సీ. చంద్రార్క నమత సహిత మైన నథంబు 
సచరాచరోర్వింయు జలనిధులును 

నురద్రై త్యగంధర్వ గరుడయతోరగ 

(వజములు వారివళవ_ర్ధనములు 

బుద్ధియు నిందియములును మనంబున 

' _త్వంలును బలము 'దేజంబు ధృతియు 

జ తంబుం6 దద్గత! శే తజవన్తువు 

లరయ;గా వాసుదేవాత్మకంబు 

. లాగమోదిశాచారమయంబు ధర్మ 

మచ్చుతుండు తత్పభువు సాంఖ్యమును యోగ 

తం|తమును శిల్ప చేదశాస్ర్రములు( *గర్శ 

ములు జనార్దనువలన కసముద్భవించె, 

విష్ణుం డొక్కరుండ విను మవోభూత్రంబు 

దక్కు!భూతతతులు "పెక్కు. గలవు 

సరి |దిలోకములను 2బర(గి విశ్వంబు భూ 

శాత్శు కీడ్తమ్మవోత్యు( ఢనుభవించు. 

828, 

329 

880. 

49 

ర్ యట్టి = జ, 

l. లేదతి వుణ్య, లేకతిపుణ్య - అనిపొరములు. 9. నరులకువ్, మునులకుక్ _ ఆని 

పాఠములు 

1 క్షేత్రజ్ఞ - పేక్కువతులు, 2, ధర్మములు - ఆ. శీ, నందనముద్భవించె _ ఈ, 

4. సముద్భశతములు, నముద్భవించు _ అనిపాఠములు 

1. భూతములును - బి. ఓ, క, £, బరంగ అ, ఆ, ఈ. 8. డనగనత(డయనుఖ్ర -_' 

ఇ, ఉ, ఏ ఎ, ఖ; డగుచు(దాన యనుఖథ _ వీ. క, వ, 



828 

88! 

682. 

889, 

884. 

885. 

886. 

లలి! 

805, 

898. 

834, 

886. 

ట్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

ఆ, వ్యాసనం[వణీశవై.న "యిీవిష్టు స్ట 

వంబు నకలిశోథనంబులును ను 

ఖములుం గోరుపురువు? ఢమలినేబుద్ది జ 

రింపవలయు భఖ _క్రిపంపుతోడ, 

. అబు విశ్వాధీశ్వరు స 

ర్వకీజగ్న తభ వావ్యయ ఏవ _ర్తనకరు సం 

బుజలోచను 'నెవ్వారలు 

భజింతురు పరాశ్లపముక( బడ రప్పుణ్యుల్ = 

కావున విషునిచే శగు 
స్ ళా 

వీవేయు( బరింపు నీకు నెప్పుడు నాయు 

కృీ9విభచారో గ్యంబులు 

భూవర సిద్దించు( బరమబోధము! గలుగున్ , 

క, అనియి ట్లుపదేశించిన 

విని మోదము నెమ్మనమున వల్లి గొన లాం 

డునియ|గనుతు (డు గాంగే 

యుని కథివందన మొనర్చి 'యుచితవినయు(డై.. 

వ. పూజానమస్కా రంబులకు నెవ్వరు ఖాజనంటు లెవ్వరికి; ఇెట్ట చేన్నీగం చేటు 

వాటిల్లు నెవ్వారలు సంతోషించిన కుభంబులు చొప్పడుం "ఇెన్పవే యనిన, 

నతం డతని కి ట్లనియె, 

= :(భావ్యా భూవానమనాొట్టరంఖులు వళ మాల ష్టంతు అణి చౌళ్ల్రట!- 

సం = 18 _ 188-1 

సీ, పూజానమస్కారములకు6 జాత్రములు (ఖా 

వ్మాణులు వారలకుం గీ డాచరించి 

'వాననవుండును జెడు వారిసంతసమున 

నభిలకుభంబులు నావహీలు 
లా 

|, యవ్విస్డు తత్వంబు - ఆ, ల లోకవై 

1 జగత్స భునవ్యయ = జ 

1 నీవృనిచ్చలు_కః ఐ పౌ. ఖ, టల న; థ క్తినెవ్వుకు - ఇ. సీ! 
1, యుదిత -ఆ ఈ బొ. ఇ. న్ 

1, యనియడిగిన _ చెక్కు[వతులు, 

భవము నుఖ- ఓ. లీ భక్తీ జధింవ-ది, ఖి 



అనుళాిననికవర్వము_-వంచమాళ్వా సము లి్రి? 

ధర్మ సేతువు లోకథారకం బఖలశా 

(స్రుపవర్తకము వ్మీవష్మవజంబు 

1శపమును వాక్కును ధనము వివ్రుల కొక్క 

కుడుపుమూ| తన పాపకోటిం బాతు 

శే రమ్మవోత్ములు చొప్పరు లభిలమార్గ 

ములకు 2విను 3దేవతలకు జాలు 

డజ్ఞుః డన లేదు పూజకు నర్తు అనిన 

4నధిప వృద్దుల | వాజ్ఞుల నడుగ చేల. 

887. వ, అనీన విని యజాతళతుండు (ర్రాహ్మాణుల( బూజించుటవలన "విశిష్టం బయిన 

కుభం కెయ్యది దృష్టం బయ్యు వారలయందు వ శ్రనిీయం బగువర్తనం చేమి 

గానం బడియె నీ విట్టు వారలం గొనియా2డె రెణింగింపచే యనుటయు నాప 

గావుత్రుండు వవనార్జునసంవాదం బశనునిశివోసంబు విను మది భవ|త్స 

శ్చంమినకు వసదుత్తరంబై యుండు నని పల్కి యజ్ఞనవతి కి ట్లనియి 

ఎచ్ నవనకార్త్ బీర్యాద్ధునో నంవాదొంటు భీమ్యండు భర్భురొ వోనవం వౌవ్చుకు 2- 

నం, 18- [87-2 

888. సీ. అధిప సవ్మ్శసభావోర్జును( డేడుదీ 

వులు శేలి యద్భుతబలపళా[కో 

మముల( దనర్చి +1మత్సము లెన్వరును నెందు 
లే రని యత్యవ లేవయు కి 

వాడిన నొకథూత మాకాళమున నుండి 

యెబు(యగక పలికెద వెల్ల వారి 

కధికులు గారె ీధరామురు లనవుండు 

నతడు వారలు రాజు న్యాశయించి 

తితిర, 1. ఘనమనోవాక్కాయ కర్మంబు వివునికుడువు-ఊ. ఐ కౌ, వ, 2 వి పకులమునుబితృ 

లకు బాలు _ క, 8 ధారుణీ దేవతేలకు - శ 4, నధిక, ననభు - అనిపారేములు, 

887. 1, విశేషంబైన - ఇ, ఏ 2 యారుతెజంగెజింగింపవే - కొన్నివతులు, 8, నుత 

రంబై - వెక్కు[వతులు. 

శ88, 1 మత్సమను వారెన్వరు లేరని _ ఉ, ల. ఇ. శ, (భాహ్మణులనియనవుడు - & బౌ, 



898 థ్రీమదా౦[ధమవోఖారత ము 

శే. నడపికొందురు మనుగడ పుడమి అీని 

కంక నె క్తెక్కు డై_ రట్లుం గాక యేను 

మనుతు. గూర్చిన “కెలుతు నేల్లిన నమస్త 

భూతముల నన్న వెఅచి యాభూత మరిగా. 

899, వ, 'అటీయెడం బవనుండు గగనంబున నుండి శ న్నెణింగింగికెని యన్న ర 
ఢి 

వతితోడ, 

840. సీ, భూదేవళక్రినకాదె రాజులు ప 

రతయొనర్చుట (శాహవ్మాణులకు 

నధికులు గలరె యవాల్య,కై యిం దుడు 

చగాతముం డలిగిన గాసీం బడంజె 

కుంభనంభవుచేత నంబోధి యడ్ర(గడె 

యనలుండు భృగుళావవాతు,డు గాండె 

యన విని ఓ మజుమా టయాడక యున్నయ 

ర్జునునకు6 కిబవను( డీ ట్లనియె మశీయు 

శే. నాంగిరసవంకోసంభవుం కీడగు నుచథ్యు( 

గోల నిజపు(తి సోముడు గారవమున 

నిచ్చె నాదంపతులు దమయిచ్చ వనము 

నందు వసీయించి మునివ్చాదయంబి అలర, 

841 వ, వర్తించునెడ నొక్కనాం డమ్ముని యమునానదీస్నా నంబునకుం జనుటయు 
మున్న యవ్వనితం గామించి వేచి తిరుగువరుణుండు. 

642, క, ఎత్తికొని పోయి తనపురి 

నత్తామరపొకి. నునిచె నమ్మునికడకున్ 

మెత్తన చని నారదముని 
య క్రెజ( గెబీ(గింవ నాత6 డాతనితో డన్. 

టా 389. + అట్టియెకగబనన్సు ండె పవనుండు _ ఊ, 
880. 1. ధరా_క ఓ ల, మాజణుమాటాడక _ వీ, శన. 8, బవమానుంగనియ_ఊ, ఓ 

“డైన భవ్యఃగోరి _ ఆ, ఊం జా 



ఆనుకాననికవర్యము_ వంచమాళ్వానము gan 

848. శే. తాన దిక్సతి దన కిట్లు దగునె యొరుని 

భార్యల గొనిపోవ నీ వేంగి పలుకు 2మిట్ల 

యనిన జని నారదుండు సెప్నినను విడువ 

డయ్యెః గామాంధు[డై. సతి కిస్పబ్టివిభుండు. 

B44. వ, విడువ కున్న నమ్ముని యు!చథ్యుకడకు మగిడి వచ్చి, 

845, సీ. ఇంతి దా విడువనియంతియ కాదు నకా 

'జెడతల వట్టి (తోపించె వరుణు( 

డని చెప్పుటయు నల్లి యతండు సర్వజలంబు! 

[దావిన నరుణపురంబు ధూళి 

మయమైన భయ మంది మానిని గొని*వచ్చి 

యొప్పించి 2 వణమిల్లి తప్ప వాపి 

కొని మునికృపం గాంచి చనియె నాధికృతి 

ధరణీళ రాజులొ ధరణిసురులొ 

ఆ. యెక్కు డనిన వినియు నక్కిళ్లు వడియున్న 

యతనితోడ ననిలు( డమరు అసుర 

సమితి కోడీ వచ్చి శరణు సొచ్చిన నగ 

స్స్వ్యుండు విజయలక్ష్మి నొనంగుటయును, 

846. వ. గంగాతీరంబునం (గతువు లొనరించుగిర్వాణయలం బూర్యగీర్వాణులు గాసి 

చేసిన వసిష్టునికడకు వారలు వలియం చాజుదేరం గోపించినయత్తావసోత్త 

ముని రోషూనల జ్వాలలు శీసాకొరంబు లయి యా దైత్యలోకంబు నేర్చుటయుం 

చెప్పి యక్కు_ంభసంభవుండును వసిష్టుండును రేకు లగుట రాజుల కొడ. 

848. 1. ఠాను..,యొరుల - న కొన్ని[వతులు 2 మచట, మిట్ట నిన - క మిట్టులననిస 

_అ ఊ, ౨ ఓ, ఇత, నమ్విభుండు, నద్దీవరు(డు = అనిపారములు, 

344. 1, యుభవ్యు, యుశర్యు, యవర్యు, యచైద్యు - అనిపారములు. ఈళబ్దము మహా 

భారత నామానుక్రమణిక యందు 'ఉతధ్యుడు' ఆనియున్న ది.ఈయనలార్యభ దచూడు 

వరుణ (వేజి 712) 

8945, 1 పోయి - ఉ. 2. ద్రణతు[డై - ఐ ఖ 9 గావుమనుచు(వార్ధన చేసిచనియె - క, 

16. 1, సాయకాకారంబులై = శే, న 



800 శ్రీమదాం ధమహాభారతము 

చాటు కిగాదో కదే యని ననుం బిలుక కున్న యన్నరపతితోడం *ీబవమా 

నుండు మజియు ని ట్లనియె, 

ఎం వవనుండు కార్త బీర్యాద్దచునవ నగి (వథ్ళతలమహపాను చెన్నుట:- 

నం 18 _141 | 

847, సీ. ఒకతఆీ దేవతలకు డై శత్యులకు మహో 

రణమయ్యు శేనప్పోర రావున(న్త్ర 

సమితిచే నర్కుండు. జం|దుండు కీసౌలసిన 

కివెలు;ంగడంగుడు దమ మొలసి వెగడు ॥ 

వడిన యద్దివిజుల వడి నంట( దాకి య 

య్య సురలు నొప్పింప న్మతికడకు6 

బాలి మమ్ముం గావు పరమదయాత్మేక 

*ఉయనుడు నతండు చందార్కతనువు | 

అ. లకతములు నేసి యనురనై న్యము రూపు 

మా'వె నిజకటాతమా|తమునన 

యతని నృపులకం కొ నధికు. డందమొ హీను 

డందమో నిజంబ యధిప చెప్పుము, 

848, సీ, అనిన నూరక యున్న యక్టునుతోడ స 

దాగతి యిట్లను ధరోణినాథ 

నురపతి యాశ్వినుల్ సోమపానంబున 

కర్టులు గారన్న న్యాశయంమి 

పాటించి వార్మిక్సె భార్గవచ్యవనుండు 

దనమం (తముబల్మి ననిమిషులకు 

2. గాదొకోయనీ _ ఆఅ, బౌ ఇ 6. బవనుండు -అ, ఆ. ఈ, శ, వ, 

847. 1 నొప్పారు - ద, 2 నచ్చిన _ కొన్నిప్రతులు శీ, వెలు(గుతగ్గుడు -_ అ, ఈ; వెలు 

గడంగుల _ ఈ. ఓ యనిన _ 'వెక్కు[వతులు 
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నెగ్గ శేయంగ నయ్యిం[దుండు 1పోటున 

(వేటున నాతని గిటడంచు 

త్తే బుద్ది నొక లమును వజమును రయమునః 
గొని మో గతం *గవియ నమ్మునివరుండు 

జలము చల్లి న ఎ_లవజములు( దాను 

కీముడు(గం బడి యబ్బలా రాతి మూర్భ వోయి, 

849, వ, ఒక్కింత సేవునకుం చెలిసె నంతకు నమ్మునివరుండు మదుం డనువాని శత 

యోజనదీర సవా(నదంతుని సృజించి పంపిన. 

850 ఆ. వాండు సురగగాంబు వాశవుం గబళింప 

వారు శరణుకరణు వరమునీం[ద 

యనిన వారీ గాచె నమ్ముని వా రీచ్చి 

రపుడు సో పాన మాళ్వినులకు 

851.56. నీ వాచ్యవనుండును ధా 

|తీవరుసరి గామి యొట్లుం 1చెలుప కుడుగుడే 

నా వినియు నొక్కమాటయు 

నావిభు( డాడండ దానీ కలయక మజియున్, 

852. వ, వాయుబేవుం డన్నర దేవువలనికరుణం జేసి యశని*జే టోర్వనివాండ్రై, 

858, రై అకట దత్తా శేయునకు శభ క్రికు [శూ 

జేసి కాదే ఎయివ్విశిష్టబలప 

రా|కమంబులీనొంది "రాజుల కెల్లను 

నెక్కుడై శా కృత మేల మజవ 

విను మీ వొకండవే యనిమిషాది సమన 

భూతంలులును వృద్ది? బొందు ర్కర్షన్సి 

146. 1, చాటున - చ. 8 గదియ _ఓ. ఖ చ, 8. ము(ని) కిగివడి - న, వెక్కు[వలులు" 
851 1, డెలునకయుండన్ -ఐ ఖల 

862 1. చేటొవ్పని _ ఒ 
858, 1. ఆతేయమునికి సీవతిభ క్తి - అ, 2. నీవ, మున్ను అనిపాథములు. శీ, యిట్టిశిన్ష _ 

ఇ, కౌ, క, షమ. 4 చేసి, కొంది, చేర్చి - ఆనిపాఠములు 5. వుడమి, ధరణి _ అని 

పాశములు. 
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దిలిజుల కానన యో తెజు6 గెల్ల జనముల, 

నెజింగినపని శాంతిం గె అలి విప 

ణే, కులము 'చై వస్వరూపం బగుట మనంబు 

నందు దృఢముగ నిల్చి తదాశయమున 

వెలయువాండ వై నను * మేలు వికుము నాదు 

బుద్ది యనవుడు నతండు క పటోధ మొలసి. 

కిళ్ట్క క శేనీపనుపుచేసి 1బదికెద 

"నేపు నవాంకృ్ళతియు విడిచి శేయెల్లవలన మే 

లాపాదించుచు విపుల 

శ్రీపాదము లా[కయించి చెంచెద శాంఠీన్, 

855. ఆ. "అనిన సంతసిల్లి యశిలుం డాన్ఫపు బుద్ది 

గలిగి (బదుకు మనుచు గారిపించి 

పీడుకొల్సి చనియె విపుల పెం పిట్టి 

దేని 'యణలుంగు కురుకులా [గగణ్య. 

ఎన టీష్ముండు ధోర్యాదానక! గొపుని(వ న కం భీష్మ ధర్మ పం గలి (వాలం బువస్యా నీంచుఖు 

856. వ, అనుటయు నవ్విథుండు |తాహ్మణమవోనుభావం వీంకను వీనవలతుం 

"ఇెప్పవే యనుటయు నప్పుడమి జేనికి ఖీష్కుండు తనకు నిందిియంబులును 
1 వాజ్మననంబులు నపుడు 2కుక్భలంటు లగుట యెణింగించి యినుండు 

దజుణాయనంబు తుదిచేరుడు వచ్చె 'దేవేన్య్యాసంబు తడవు లేమి దోంచుచున్నది 
కృష్ణుండు నీకు మ్మిపజనవిశేషంీబు వివరిందువాం డని పలికి యి ట్లనియె, 

857. కే. వను గ్బృష్ణు నెటుంగుదు మానవేం ద్ర 

యె చె (గీడావరావామై యిద్దరి తి 
వాటే షు శ్ 

6. గోరీ _ ఈ. ఓ; గేజలీ_డీ, 7 భక్షీ-ఆ ఈ ౦. పమోద-ఒ.ల. 9 మొంది._.ఇ 

854. 1. సీవంపు వెక్కువతులు, 2, మా _ ఇ ఏ, $8 యెల్లెకలను _ ఆ, ఉ, జౌ, క, వ. 
8656. 1, అనుడు - అ ఈ 

856, 1. వాబ్మనః। నత్వంబులు _ ఐ, ఇ, 2. దుర్హభంబు _ క, 8, త్యాగంబు _ వీ, షన 
శ, వెజిగించువాం డని - డి, షః 
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నిది యొకండును జెస్పంగనేల కృష 

లీలగా భూమారది'భూశతాలి గలిగె, 

850, వ. కృష్ణుండు, 

850. తే, బొడ్డుళామరయం చొక్క. పురుషు, డుద్భ 

వించునట్లుగం 1 జేసి తద్విరచనాని 
భమున నఖిలచరాచర| పథన మయ్య 

నరయ సామాన్యమే కృష్ణుపరమ లీల. 

860. క, విను మె త్తణి ధర్ముంభులు 

దనుజులచే కాధ( భొందుం దశ్స్చమయమునన్' 

జనియించి యద్దురాళ్ముల: 

దునుముం గృష్ట్ణుండు ధర్మధుర్యులణ గాచున్, 

861, క. శూలియునుం దాన డిళా 

పాలురునుం దాన విక్వపతియును గురుభూ 
పాలవరో కాన కృష్ణుడు 

కాలము దెక్కులును దాన కల( ఢఖిలములన్ . 

862, ఆ, అరయ గృష్టుం డధ్వరాత్శకు డఖలాగ 

మోక్ష మం(త'తం త్రయు క్రి నతని 
(స్తుతించి మేలు వడయుదు రధ్వర 

కర్తలై నజనులు కౌరవేంద. 

868. క. చయనంబుథఖ బుగ్వేదం 

జయ మహితేసువర్ణ నాము( డగు కృష్ణు గుంోే 

దయము వినుతించు యజ్ఞ 

శియానిరతు అ నసురలు (ఫీకింబొందన్. 

క5/. 1. భూతాళి _ ఆ. ఓ, 

850, 1, జేనె- దద్వి రచనావిభవమునభిల _ ఒ ఖ, వీ. న; జేనితద్వి రచనాను; భావమ ఖిల - 

ఆ, కః ఓ 

862. [. తతుల భక్షియక్షి - న, కొన్ని |వఠులు, 

60 
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864. క, విను బుగ్వేదను కృష్ణుని 

ఛినుశించుట యరుచె యఖిలవేదంలులు ద 

జనిత విలాసంబులు వే 

దనిరూపితవన్తువు నన6 చాన కుమారా 

865. తే అగ్నులును యజమానుడు నావుతులును 

యాగఫలరూపమును గ్భృమ్ట్ః డని యెజుంగు 

మినళశాంక తారకముల నెసంగు తేజ 

ములును గృవ్షమయంబుల భూవవర్య. 

966. క, పరమజ్యోతి యనగ 1ని 

ర్షరామరపదం బనంగ సత్యం బన భూ 

వర యమృత మనంగ దేవకి 

వరనుతు(డు వెలుంగు 'వేదవర్గము తుదలన్ , 

867. క, అసి యిట్లువచేశించిన 

విని మోదము నొంది పాండువిభున| గనుతుం 

డనిమిషశటినీను తునకు 

వినతుండై నెమ్మునమున వేడ్క దలిర్చన్, 

అవి క్య్రష్టుంణు ధర్యరాజునవ (భావ్యాణ (వ్రఖొనంబు చెన్న్సుట *- 

సెం, 18 - 144 _1 

868. వ, కృష్ణునకు 1 బణమిల్లి దేవా భూదేవమావోత్శరంబు వినవలతు నానతీయ'ే 

యని వినయసంభృతుం డగుచు [వారించిన నప్పార్షివునిమీంద6 గరుణా 
మృతమయం బగునాలోకనం బొలయ నద్దేవుం డాదరభరితుం డై యి ట్టనియె 

869. క. నను (బద్యుమ్నుం డివ్విధ 

మున నడిగిన వానిశేను ముద మందుచు నా 

తిరి. 1 వనంగ - వీ క, వ, వెక్కు[పతులు 
866. 1 నిర్ణరహార వదమన నిత్యనత్య మన(గభూ _ ఆ; నిర్ణరామర పదమననిత్య సత్యం 

బన భూ_ ఉ. వ. ఖ 

863 1. యనినవినయంబుగా! బార్థించిన - ఉ వీ. శ, షన 
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తని హితము గోరి కుంతీ 

తనయా(గజ యున్నరూవ తగ ని టంటిన్ 
వారె 

870. సీ. వర్ష తయము నపవర్గంబు సాధింప 

నమరపితృప్రీతు లాచరింప 

నై హికనుఖము లుపార్టంప వలసిన 

Bop: 2ని పుల చేరుగడలు 

చివిజల కైన నాయువు |శ్రీయుం గీర్హియు, 

దనరుట తత్పసాదమునం కిషన 

యలిగి భన్మము సేయ *వలచి "పంపొసంగంగ 

కేన పనీసురులు శక్త లట్టు అగుక్రు 

లే, వారి. గోపింపం జేయక వారలకు. లి 

యంబు సేయుచు వారు వవార్ష మొందం 

దనకు గలథంగి నిచ్చునతండు రెండు 

భువనములందు. లెంపును 'బొగడు. బడయు, 

=ళణుర్తానుంు కృష్ణుని మవఖ్భగ్ధి వరీజ్షీంచి యను(గపొంబిన గ్రవతాలమొః = 

నం 18 = 144 - 14 

871. న, నాకనిన యాళ్చర్యంబు నెప్పెద చాకర్ణింపుము స్వతం| తో వవ _ర్తనుండగు 

దుర్వాసుండు మనమందిరంబునకు వచ్చి మందవోసంబు చేయుచు గోపిం 

చుచు సుముఖుం డగుచు విముఖత్వంబు నొందుచుం గుడువ నొల్హ ననుచు 

బెక్కం డకుం గావించిన కూడుగూర చా నొక్క-రుండ థుజించుచు సెజ్జ ని|ద్రిఆ 

చుచు భూమి కయనించుచు నెంచేనిం బోవుచు మరలి వచ్చుచు (ఖవర్హించు 

ఛుండి యొక్కనాండు కృష్టా నాకుం బాయసంబుమీ;ద వేడుక వుక్రైడు, 

శెట్టింవచే యన దళ్హణంబ శావించినం గొంత కుడిచి కొంత తవయొడలం 

870. 1 వారలు - చో. 2. వ్యిప్రలు-ఐ.కౌొ, ఇ 8 నువ్వె, నూవె, జువ్వే _ ఆనిపాఠములు 
4. వలసి - వీ మున్నగుప్రతులు, క, జగతీ నురులు కక్తులగుట . కొన్ని|పతులు 
8. వొగడు నొందు _ ఓ, 

871. 1. [వటర్తకుండగు _ ఈ, ఓ, 2 మీ(ది - కొన్నివతులు, 9 యనిన _ వెక్కు[వతులు 



898 అ్రీమదాం[ధమవోభారతము 

బూయు మనినం బూసితి నచ్చేరువ నున్న రుక్నిణిం జూచి కొంత యక్మాంత 

మేనం *ేదానపూసి రథరూపంబుగా రథంబున నప్పొలంతిం బూన్ని రాశారో 

వాణంబు చేసి వీధికి వెడలి యమ్ముద్ధియను గములుకోలం బొడుచుచు రథంబు 

నడడింప నాకుం గోవంలు నీర్ష్యయు నించుకయు జనింప కుం'డేనేనుం 

జూచుచుం దోడన నడిచితి నప్పుడు యాదవు లాశ్చర్య కోవథయాయ త్త 

చిత్తులై యనేకవకారంబులం దమలోం బలుకుచుం “చేయునదిలేక కెలంకుల 

వచ్చు చుండ, 

872 ఆ రథము 'దివిచి డస్సి రమణి మేదినీమీంద 

(మొగ్గ తిలంగం బడిన డిగ్గ నుటిీకి 

దానిమీద ధూళి చా(జల్లీ 'వెసం జాణ 

నమ్మునీళ్వరుండు యామ్యదిళకు. 

878. క, పాజీన 'నాతనివెనుకన 

శ్రీ74. వ 

పా జకితి సం|ప్రార్గనా[పథావణాములతో ( 

దేశి మరలి యమ్ముని మిము: 

కగాతీయ వెట్టితిగడే యకట యనుచు దయన్, 

, నన్నుం గనుంగొని నీవుకోవంబు జయిం చిశివి నీకు వరంబిచ్చెద( గై. కోనుము 

85. ఆ, ఎల్ల వారు దనుకు నెంతగూర్తురు నీకు 

నంతగూర్చి నిన్ను ననునరించు 

చారుగాత లోకవంద్యుండ వై 2యెందు 

మాలులేక యతులీమహిమమనుము, 

876, వ. అనినిన్టేశించి మటియు నిట్లనియె, 

817, ౯. శనాయంగంబుల నెల్లం 

వాయన మతిభ_క్షిం బూసి పాదతలమునం 

4. దాను బూని _ఆ.ఈ ఊవఏ శ 5 మునికోలం - చెక్కు ప్రతులు. 

872 1.విడిచి_ ఈ ఒ; డిగిచి. ఆ. ? వెని, వయి, మెల _ అగిపాఠములు 

878. 1. వెనుకననేను వాటితి _ ఈ &, వెనుకొని _ ఓ, 8 గాజియంెట్టితి - వెక్కు[వతులు, 

875. 1. గాక, గాగ - అని పాఠములు 2, యుండు, యందు - అనిపాఠములు శీ, మహిమ 

మునను _ ఈ అ. ఇ. 

877. 1, శాయంగకములనెల్దను ఈ ఈ, ౬, 



878. 

879. 

880. 

అనుకాననికవర్యము_వంచమాక్యానము 897 

బూయవు కీగావునం గలుగు న 

పాయం బఅకాల నీకు నవిల ంఘ్యంటై_. 

విను వరనుసద్యపొ పీకి 

ననుగుణమెయుండు. *గాన యది మును నళుభం 

బనరాదు నీను బావ్మాణ 

జనములయుడ నడపు మిట్టోదందమ ఇమెపుడున్, 

+ అని పలికి రథవవానపరి[ శాంత! యగు మీతల్లి ంజూచి నీవు సొందర్భ్ధసాభాగ్యం 

బుల నప్రతిమానవై మాననీయత్వంబునం గృష్ణుని షోడళనవాసాంతఃవుర 

2కాంతల కం కు చెక్కు డగు మని దీవన యిచ్చి యమ్ముని యంతర్జితుం 

డయ్యి. 

రుక్నీణింయును నేను రుచిరసంపద నప్పు 

డతిశయిల్లు నన్మదంగకముల( 

జూచికొనుచు మిగుల జోద్య మందుచు( 2|వియ 

మెడందనెలకొనంగ నింటి కరిగి. 

881. ఆ, అందు వస్తుచయము ముందుకం"బను 

బవులమును మనోజ్ఞ భంగికంబు 

నగుట( జూచి యద్భుతాయ_శ్రచిత్తుల 

యమెతి మిట్టివార అవనినురులు, 

882, క, కావున వారికి భక్తుండ 
వై వెలయు కుమార యనిన నత డట్లిడండయై 

2, దానంగలుగు - అ, ఇ, ఈ, ఏ, అ, ఖ, 

379 1. గానకది _ వెక్కు[వతులు, గమనిక ;- "కాన అను ఈవదము కళగాను, ద్రుత 

[నకృతికముగాను కూత మతోకవులలే [వయ క్షమైయన్న డి, లె, చందంబెంటున్ . 

కొన్ని[వతులు, 

8750. 1, యెయున్నయాలితాంగిం జూచెనీవు - ఉ; యగునాలకాంగిం జూచినీవు - జొ; యగు 

దుక్న్మిణింజూచి - క, లి, కామినుల, వనితల _ అనిపారములు. 

880. 1. ములను _ అ 2. [బియమెదను _ ఏ; [బియయెడ్డ నెలవుకొనంణ - ఓ, చ, 

801. 1. బహుళముగ, బహుళమగు - అనిపారములు 

962. 1, భూనుర _- ఊ. ఐ, ఖ, 



808 శ్రీమదాం(ధ్రమవోభారతము 

తా షెంసె నీవు నట్టిండ 

వై వెలయ;గ వలయు గౌరవాన్యయిముఖ్యా, 

868. వ. అనిచెప్పినం [బముదీతమానసుం డగుచు నమ్మానవనాథుండు మాధవుతో 

దుర్వాసుండు శ ర్వాంకసంభవుం డని విందు ిశర్వునిమహిమ విన వలతుం 

'జెబ్బవ యనిన నప్పురుషో త్రముండు భరితాదరుం డై, 

—: కృష్ణులు భోర్యువానట కిశ్రుణిమనాను చౌవ్చుతు _ 

నం 18.1468 

884. ఆ. అడుగేవలయుదాని నడిగితి నీవు న 

న్నధథివ నామనము 'వియంబు( లొంగి 

శివునిం దలంచి | మొక్కి. శివుదివ్యమహిమ సె 

"ప్పెద నిళాంతవిమలవృదయేకమల ,, 

శీరీర్. వ, పకా గచిత్తుండ వై యాకర్టి ంపు మని 1ేవలికి యప్పాండవా[గజున కి ట్లనియె. 

886. క. శతరుద్రీయము 'నేనరుం 

డతిభ_క్రిని శివుని మనమునందు నిలిపి యం 

చితముగం బథించు సులభం 

బతనికి సర్వంబు నిందు నందు నశేంచా. 

887. వ. అని వెండియు, 

888. సీ. అమరు మవోజేవుం డనుపేరు శివునకు 

నస్పరమునకు మీ. దరయ లేదు 

తతో్కపదృక్కీల ధర్మువిరుద్దపు 

జాతుల 'నెల్లిను సమయం జేయు 

2, దీపా _ త, ల. 

880. Il. తాత్ము డగుచు _ థి, ఏ. నతని _ ఇ. ఏ. ౬. 

64 1,దగిన _ ఐ ఖ, ల 8. కలన-చ 

856 1, ధర్మజునకిట్టనియె - వావీ శ, మ్య వలికీయప్పాండవా[గజున కిట్లనియె _ చెక్కు. 
(వతుబు, 



889, 

ఆనుకాననికవర్వము- పంచమాక్యానము 899 

1 దేవతల్ "మునులు నత్మిఫయత్నంబునం 

గావించు దటయాగమున శివుని 

మటఅచిన నయ్యజ్ఞ మఅనణలె పోది 

భగమ్మేతనాశ మాదిగ నేక 

కే భంగములు రావె వాకి కావభువుచేత ॥ 

శరణు వేండినం గావంజే కరుణ నట్ట 

వారి నీకుపెం చేమన వచ్చు మజియు 

వినుము తద్దీవ లీలలు మనుజనాథ. 

సీ, (పజల దె త్యులు పుక|తయనాయకులు జ 

గత్త్శియము న ప్రతిమ |పతావలీల 
చాధింప దివిజాలు ఫాలలోచను గాంచి ॥ 

కావుము కృప చేవచేన మమ్ము + 

బకువుల మగువారి. బళుపతి వెననీ 

వనుచు మవోికోశ మాచరింస 

నప్పురంబులు మూ.టి నృ స్త్రమొక్కటన 3థ 

స్మ్రముగాభగణ , కేన్మి యమ్మార్గణంబు 

శే. నంకమ.న నిడి నది బాలం డైన నీక 

ఇవ్వం డని “సూప వెఅం గంది యెల్ల నురలు 

వినుతి సేయ (ావ్మాణమ్వూలర్జి వెలుంగునతని 

కిడియె దుర్వాసను డనునామ మీశ్వరుండు, 

890. శే. అతడు నూవె మాయింటికి నరుగుదెంచి 

యంత నేసినాం డనవుడు నచ్చెరువును 

థ్ క్రి2యును మది ివిరిగొనం కాండున గ 

సుతుడు *నిభృతిమె దేవకిసుతునితోడ, 

868 

509. 

890. 

1. దేవతావితతులతి _ శ, ష 

1. నృబథిత _ వీ ళు వష న 2 (క్రోధ _ ఆ కి. భోన్మంబుగానేసీ - ఆ, ఈ, ఓ; 

భన్మము గాణగనేసి _ కొన్నిపతులు. 4, చూచి _ వెక్కు[పతులు, 

|. యింతచేసినవాండన్న నిచ్చలోన-ఐ,ఖ ల; యంత'సేనిన యత డన నచ్చెరువున-వీ, వీ, 

కష, 2, మన్సిరి గొనంగ నప్పాండుంఐ,ఇ అ, 8, వెనగొన-ఓ,చ, 4. |పీతిమైండ,ఎ. 



400 

801, 

892, 

39. 

B04, 

895, 

8900, 

క్త 

థభ్రీమదాం(ధిమపహాథారి తము 

ర శివముఖ్యనామముణు (న 

స్వవనకృతీకా భోగమోతదము లగునని విం 

దు విమలబోధ యెజీంగిం 

పవె వానినిరు క్రిననిన( బరమ పీతిన్ . 

వ. అతం డిటనియె. 
౯ా 

క. "9వదేవు ముట్టం గొల్వ్యంగ 

నవనీళ్వరో యతని వేళ్లయర్గ మెణీ(గి నం 

2 స్త వనకృతిం గూర్చు నాకై 

న కవిధాతకోనై న నరిదోనామద(బూఢన్. 

వ. అయినను, 

నీవిట్లు నన్నునడిగితి 

గావున నాయె జీగినట్టిగతి. 2 ప్పెద న 

గ్లేవాది దేవు వరనా 

మావలి విను 'మచలమైన యనధానముతోన్ . 

అగ్ని వాయువాసవాదిత్యనసుమురు 

దాదిదేవతామయాత్ము. డైన 

శివునిమహిమ( లీతి: తెప్పుట వినుట స 

్వార్టసాధకంలు లగు నృపాల, 

-నికృొష్టుంు భర్వావానవ కిభనామనిర్వ్యవనోంబు చెత్నుిఃం 

నం, 18 - 266 - 1 (కుంభ) 

89/7. క, ఏనుము నలేంద మవాత్త్యం 

బుననుండును నీశ్వరత్వమున శీనఖిలమవో 

895 

897. 

1. శివుమునుముట్టగగొలువక _ ఐ, ఖ 2 న వక్షృతిం గూర్చ(గ - ఓ, చ, 8, విరించికి 

నైన - చ 4, నేనియరిది నాకుంజూడన్ _ ఐ. ఒ. ఇ, ల. 5, నాకుంజూడన్ -ఉ ఎ 

ఐ, ఓ ఖ, లి, - 

1, కౌరవేంద = అథి 

1. నకుందా సశ్యర = కొన్ని వతులు, 2, వెలి(గ - ఊఉ. జొ, 



898. సీ. 

899. ఆం 

400. పీ. 
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మునిజనములును మహేశ్వగుం 

డని కొనియాడ వారు డొవ్చు శన ప్రతిముండై . 

ఉగత్వమున( |దితాపోన్న తి రుదనా 

మను(దాల్బె దేవనసంఘమున శెలి 

1మహాతి నాం బొలుపారు మవాొనీయదేనత 

గావున విను మవోదేన్పు ౬ డయ్యు 

నఖిలసత్కర్మ ఫలాకారశు భములు 

సేయు వేడుకక ల్ని శివం డనంగం 

జనియె "సుస్థిర తేజమున వెలు గొందుట 

నంచితస్థాణు సమాఖ్య బర 

జంగమస్థావరాత్మక కినకోలభూత 

రూవేబహుత నొందుట బవురూపనామ 

జేయు ౩ యుస్పె ధూూమపుం జాయజటల 

వలన ధూర్జటి యనుపేర వఅలె వారు(డు. 

వినుము విళ్వు లనంగం జనుదేవతలు దన 

యంద పొడమి రట్టు అగుట విశ్వ 

రూపనామకమున చేపితుం డయ్య నా 

(తీపురమ ర్టనుండు నృపవశేణ్యా- 

బవౌ నేత్రములు మేన (బజ్విరిల్లుట నర్వ 

తళ్చయురావ్యాయాదాత్శ కీర్తిం 

బరంగు భూతము లెల్ల6 బళువులు దాః బతి 

గావున బళువతి నావెలుంగు 

శేవృవభస్థుండై యున్మి వృవవావానుండు మృత్యు 

వనం జను( ద్రాగాపాలాఖ్యనమత 

8. నచతి హతు(డై, నవతిముఖు (డ్రై - అనిపారములు, 

896. 1. నుహిమతో(బొలుపొందు _ ఆ, 2, నుజ్వల = ఎ, 8, నర్య ఇ. ఏ. 

899. 1, రూవితుండయ్యె _ ఆ, ఈ, 
400. 1, 

51 

విషమన్థు(డై = వా వృషభస్సురై కష న కొన్నిప్రతులు, 2, మృడు(డన _ 

శ, మ కొన్నిపతులు; మృదు(డన - న. 



402 

401, క. 

402, వ, 

408. ౯. 

404. సీ, 

శ్రిమదాం ధమవాోభారతము 

నొంది వహించు వేదో కాభిధానముల్ 

నుజియు!6 "బెక్కులు వానిమహివు వేద 

. వేత్త లై నవారు వివరించి యనోరిన్య 

బో ధకత్వమున( (బభూతసౌఖ్యు 

లగుచు సంతతము ఇివొారామతానీరూ 

ఢాత్భులై_ చరెంతు రథివముఖ్య, 

ఈనామనిర్వచనములు 

మానవుడు పరించిన సమాహితమతి యె 

వీనుల నించిన సౌఖ్యము 

నానందము నిందు నందు నతనికి( గల్లున్. 

అని చెస్పి మ జకియును, 

వ్యాసమవోముని లోకీహి 

తాస_కిని శివునివిషయ'మై పఠ్యముగా( 

జేసె నుహిస్థాన మొకటి శ 

యాసమధికపుణ్యవాక్సయము విను మధిపా, 

సర్వజగన్నిత్యసాఉ లోకైక కు 

భావవామూ రి నిరామయుండు 

1 ప్రథమభూతములకు( (బథమతమంమిను 

దా_త్తంబు నయిన భూతంబు శివుండు 

దనముఖంబున నగ్ని 2జనియించె దను నభ 

౬ కసమా రాధనీకృతుల నియతి: 

కాటెంచువారికి భవమోశతగణాంలుగా 

వించువేడుక మది *నించువాండు 

408. ణా + మాథ్యానముగా, మైసాథ్యముగా, మైపార్యముగా = అనిపారములు,9, నున్తవ మొక్క_టి_ 
ఊ, $ వినుము నృపా, విను మనఘా _ అనిపారములు. 

= భూమ్యాది నిజమహాభూతంబులకును _ ఊఉ శ, ష కి. జనియించుటయు,జనియించినను - 
అనిపాఠములు శై. [కియల _-అ ఇ ఈ. ఎ, ఓ. 4. నించినాడు - కొన్ని, పతులు. 



శే, 
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విత చతురాళ్శకత్వవి కుని షా) 

కరుణం శద త్రత్పదీస్టిరాకలన" కలు 
—_ థి 

లగు సపశ్యారతులకు నయె్యగిధంబు 

8ినీడ్య్రపదనుల నొసంగు మహేళ్వరుండు. 

405, శే, 1ఈయువస్థాన 2ముచలితివ్యాదయన్చ త్తి 

నరుడు కివలింగనన్నిదోనమున ఇాబ్ని 

రూథఢముగం జేసి యాయు రారోగ్యనకల 

కామ్యువై భవై శ్వర్యముల్ గలిగి *నెగడు, 

=: భీముడు భర్భిచానట ధొల్యుశూక్ళ గ్రుకాళంబు చౌప్పుటీః- 

సం, 18. 147 - 10 

406. వ. అనిన విని యత్యంతసంతోషంబు నొంది కుంతీతనయా| గజుండు కాంతరవుతో 

ధర్మంబులు బహు[ప్రళారంబులు గలవు వరమానుషేయం బగు ప్రకారం 

జెయ్యది దాని నెబింగింపనే యనుటంయు నజ్జనపతికి 1ావ్నా వీనందనుం 

డి ట్రనియె, 

40, అ, ధర్శములకు సంజ్ఞ శ్ర జ్వేదు లగుమవే 

తులు తగంగ( *జెప్పుదురు నశేం[ద 

వినుము కాలీపొకమున నది యన్యఛా 

త్వంబు గలిగి యవిళదత్వ మొందు ' 

408. వ. ఎ ట్లంచేని, 

ర్. దత్తత్పరానందకలన - ఎ. ర. స్థితా - ఊం క. శ, 7. కల్పు - కొన్ని(వతులు, 

8. వరులకు, గతులకు _ అనిపారములు. 0. నిత్యపదవులనాన(గును నీలగకుండు - ఆ 

ఈ, కాళ్వత వదవులాన(గు మహేశ్వరుండు _ఇ. ఏ; లెన(గు - ఓ, క, 

405. |. ఈయుపాఖ్యన - ఆ, ఉ ల£  మమలిన_ వెక్కువతులు. B. వ్చాదయుడగుచు 

నరుడు - ఐ,ఖ, 4. వెలయు = ఊ, 

406, | జాహ్నవీ తనయుండు or: | 

407. 1, తత్వజ్ఞులగు = ఆ, ఊ. బౌ; తద్విమలగు _ ఊ, ఏ, వేట్టుదురు _ కొన్నివతులు; 

వేయుదురు - ఊఉ. జౌ, కళ, ష, లి, పాళమున - అ, ఎ. క, ల, శ, 



404 భ్రీమదాం[ధధమహాభారత ము 

409. క. అనఘ యధర్మము ధర్మం 

బనుమతి( బుట్టించు, దృణ1సమానృతమై (వ 

న్ననిశతలముచందమునం దో? 

చిన నూయింబోలె నూత్మిచి త్రత లేమిన్, 

410. క, తప్పక కాన్పంగ లేమిం 

ఇెప్పెడువారలును దద్విశేషము దప్పం 

"జప్పంగ ధర్మంబు 1 ఆరువు 

దప్పు నది |కియాపరులకు దైన్యము దెచ్చున్. 

411. వ, కావున ధర్ముంబు సూత్ళ్మ[పకారంబు, 

412, క. (శ్రంతము6 బరీత్యాగము గల 

మతిమంతుల నడుగు లోళమదమోహా నమా 

వృతబుద్దులు గానిసమం 

చితిచరితులనలన( చెలియు శీలనిరూణా. 

418. క, కామార్గంటులు మోహో 

ద్దామతకృ్ళత్యంబు లని యెదం గని ధర్మ 

స్రోమమున; దగులు జనముల 

చే *మేల గ నెజింగిటొనుము సిద్ధోవి'వేళా, 

414, శే. అనఘ యంచితస్య్వాధ్యాయమునను “యజ్ఞ 

మున ినమాచారమున నిష్ట( బొను(గువడక 

యుండు 'నెవ్వారలకు వార లోపి నడపు 

నేదియ కనుము ధర్మము నూళ్రీపదము గాంగ, 

415. క. అన విని యుధిస్టిరుండు నా 

మన మివ్పుడు మీరు 'సెవ్వ్చుమాటల నందే 

409. 1. నమా[శ్రితమై సమాదృతమై... అనిపారములు. 2. చితంబెలమిన్ _ క 
410. 1, తెజుగు _ అ ఈ, 

418, 1. జ్ఞానము - కొన్ని [వతులు. 2, చతురురి _ క, 

418. 1 మెలంగునెతింగి కొనుము _ ఆ ఉ. £. విచారా _ tn 
414. 1. యజనమున _ ఎ.కావ, ల నమారాధనమునిష్ష = ఎ క. వదవి = కొన్మివతులు, 
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వానిగూఢ మయ్యె ధర్మము 

గనుంగొన వలయుటకు బఐవాుముఖత్వము ]కల్మిన్ = 

416. క, పాఠరంబు లేని ధర్మా 

చారంబున మునుగు నూద్భృశము ద్రుణకుం 

దీరోం బిట్టది యని అలి 

వార థవాదృకుల తగుదు రర్మిలిం 'జెప్పన్, 

417, తే. ఆగ మో క్రవిధంబు( (బత్యతమును స 

మాశీచరణను బృథగ్విధవ్యాకులములు 

ధర్మ సూత్మత యిమ్మూటః దథ్య మిట్టి 

దన రానియ టన్నది యనేభఘచరిత, 

418, వ. అనిన నానగేయుండు కౌంకేయా గజుతో ని ట్లనియె. 

419. క. ఇవిమూేండుదెటంగులు ధ 

ర్యువునూత్మత వినిళ్చయింప *ముఖ్యపదోంబుల్ , 

దివిరికొని యివియ చూచుట 

యవనీళ్వర పూర్ణమునులయందు( గలుగుటన్. 

420, క, అనుమానింపకు మందుం 

డును నిళ్ళంకాత్ము(డును జడుండును 1బ్రోలన్ 

జననాథ యేను బల్కెద 

2విని దృఢముగ *నూ(దు మింక వేయును నేలా 

421, క, విమలాశ్శ యహింసయు చా 

నము సత్యము (గోధవర్జనంబును వినుము 

416. 1. లెలమిన్ - జౌ. 

416. 1-కర్మా- కో, వీ. చే. ౨, (కోధులకుం ఎచ్, 

417. 1, చరితములు దద్విధ - ఉ, బొ, 
410. 1, గమనికః +మూడు' అను వదముసానుస్వారమయినట్టు భారతకనుల[ప్రయోగ ములు 

లభింవలేదు.కవ్మితయే తరులైన కొందరుమహాకవులుదీనిని సానున్వరముగా (ప్రయోగించి 
యున్నారు ౨. నిశ్చయించు - 'చెక్కువతులు, 8. ముఖ్యవృందేరువుల్. ఓ, క, 

420, 1, బోలెన్ _ వెక్కువతులు, 2, విను - కొన్నివతులు 8. జూడు - ఐ, జో. ఇ, 
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కలికి, తే, 

428, వ, 

424. 5. 

426. వ 

రీమదాంధ్రమవహాధిరతము 

తృమధర్మ! రాశి యిది ధ 

రష్టముకినకు బరసీను దీని మరుపుము నుదికిన్. 

(శావ్మాణారాధనను న దళ్చరుండ వగును 

దక్కు. మొండు విచారముల్ ధు "పుత్రి 9 
యనిన మానస మానంద మంద నొతః 

డతని 2ికతిభ కి వందనం బాచరించి. 

ఎవ్వరు ధర్మంబు] నెడ ననూయ నేయుదు శివ్వరు దాని నుపాసింతు రెణీంగిం 

పుము వారివారి పొందుగతులును విన వలతుం2జెవ్చు మనిన నప్పొరనో_త్త 

మునకు నప్పురువన త్రముం డి ట్లనియె 

వినుము రజ _న్తమోవికృతులః దగిలిన 

మానసంబులు గలిమానవులకు6 

గలుగు ధర్మ ద్వేషకలనంబు వారలు 

నరకవాసార్హులు ధరణినాథ 

వసత్యపరాత్ములు సతతంబు ధర్మ ము 

పొసీంతు రూర్జ్వలోకాధి వాస 

మునకు వా రుక్తులు మునుమును పుట్టిన 

సుతుండుధర్ముము పద్మజునకు దాని 

. పాకనంపద *సుమతు లుక్పార్టితగ ను 

పాననము సేయుదురు తియ్యపంటి వరువ 

మౌాదరించి తరుపచార నూచరించు 

"వెరవు గలయట్టి జనములవిధము దోవ, 

అనినం "గౌంతేయా[గజుండు శాంతేనవుతోడ సాధులు నసాధులు నన నెట్టి 

వారు చెన్ను మనుటయు నమ్మవేత్ముం డి ట్లనియె. 

421. 1, 

422. 1, 

428. 1. 

శీదిక, | 

రాజి - ఎ. 2. నబరమసీమదిని, నణరమసిద్ధిదీని, నకు(గుదు రెవ్పుదీని - అనిపారములు 

తనయ _ ఓ, 2. కినథక్తి- చ, 

దెన, వలన, నెందు _ అని పాఠములు, 8 నాన్నతీవేయని యడిగిననప్పొర_ ఆ. 
వృత్తులు గలిగిన = జ, వికృతులు గలిగిన _ 'వెక్కు[వతులు, 2. మాన్యులకును_ల. 

నత్వ-బౌ.ల వ, 4. సూతులువార్చి. ఓ, అర్థము చింత్యము, 5, వార్చి.కొన్ని ప్రతులు. 
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_ంఖీేష్యుంథు భర్భాజునత్ నొధ్వూనొభువనుల నిథాతింబి దాత్స్రుట;_ 

నం. 18 - 1409-06 

426, సీ. శమయంత 1నెలుంగగు ధర్మంబు సదుస డే 

శమ. ననుగాన రసాధుజనులు 

ధర్మబోధం బివ్విధంబులు "రెంటను 

గలిగెడువారు సాధులు తదీయ 

చరితంబు విను విడువరు మలమూత్రంటు 

లృర్హంబు గానిచో నధిప యతిథి 

భోజనళిష్ణాన్నభోజులు 2దెరు విచ్చి తగిన 

వారలకు! (బదమీణముగ 

శే, నరుగుదురు నడవుదురు సళ్యార్థ వములు 

శరణు సొచ్చినం గాతురు ీనురతస ప్రి 

వరులు నిజదారతృవ్తులు గురువిలీతు 

*లమలహృదయులు సంతోవమారం గలరు. 

427, వ. అని 'వెండియు, 

420, తే, సాధు లిం| దియవి( భాంతి సంవారింతు 

రఘము. బెలిసీ (ప్రాయశ్చిత్త మాచరింతు 

ర్మ్యవకాళంబు గా ధర్మ 1మాచరింతు 

రణలభూతదంయాళు త్మ మారం గలరు, 

429. వ, అనిన విని 'యజాతళ[తుండు కంతనుప్పుత్రుతో నపయత్నులకు నర్థంబు సిద్ధిం 
చుట గలుగు ధర్మపరులును నీతివిదిలును వై నబలవంతులు బనెమార్గంయు 

కీలగు_ నదుపాయంబుల నర్గంబు కీలాకాం తీంప సిద్ధింప కుంజెడు( గొందేటకు 

సిద్దించియు నవి భోగందుల' కుపయోగ్యంబులు గాకు ండుళిత్తలు "పెద్దలేకయుం 

428, 

428 

429 

1. గానరుధర్మంబు - అ, ఈ, £. తగవిచ్చి - జ. తీ, నరనభుక్తి - 4. అతుల - ఆ 

ఈ ఏ, 

1. మాదరింతు _ ఇ 

1, ధర్మజుండు శంతనపవ్వుతుతోన్నవ - ఉ. శ. షే, లై, వరులు - క; మంతులు _ ఎ 
8, లయిన _ అ, ఈ, 4, లందు _ఐ ఇ. క,లాపాదింప - ఊ, ఓ. చే, 
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గొన్ని చీ_త్తంబులందు విధ్య లలవడు 8శితులయ్యును నిర్విద్యు అగుటయునుం 

గలుగు6 కీచైెవుళ్ల నోసియుం బోట్లం బడియును గొందణు చానరు వూరిపుడుక 

దాశి బలాధికులు చచ్చుట చూశెద మిట్టుగాం గతం 'జేమి "యిటింగింవచవే 

యనుటయు నమ్మహీపతి కమ్మవోత్ముం డిట్లనియె. 

= తఖాభభంభులు వూర జన్భార్భల వుణ్యాపొవంటులచే గల్తుభబిబొన్నుట i 

480. కో, 

481. తే, 

482. క్ర, 

4883. వ. 

కలల శే, 

సేం. 18_149-10 

మొలవం ఇెట్టని 'యట్టిది 

మొలచునె తొలుమేని చానముల నానార్థం 

బులు సిద్ధించు! (బయత్నం 

బులు లేకయు నింత నిజము భూపవరేణ్యా. 

అలఘుతపములు దొలుమేనం గలిగె నేని 

"వెదకి కొని వచ్చు నన్నరువిపులభోగ 

ములు పుశాక్ళత వృద్ద సేవల ఫలించు 

కేబుద్ధికలిమియు విద్యల: భొలుచుటయును. 

తొలుమేన నహింసారుచి 

గలిగిన దీర్ణాయు వొందు6 గారణభూతం 

బులు భూవర యివి యీగుణ 

ములు లేమియ 1కీడులకును మూలం బరయన్. 

కావున, 

వినుము చానంబు( దీపమును వృద్ధ సేవ 

నము నహింసయు 1నియళకృత్యములు సర్వ 
జనుల *సమ్మువాగుణములు మనమునందు 

దృఢముగా నిల్చి నడపుము ధీరవర్య, 

6. తెగుళ్లు వచ్చియు, తెగుళ్ళ మోసియు, తెగుళ్ల నొచ్చియు, తెగుళ్ల డన్సియు _ అనిపాఠ 

ములు 7. చెప్పవే _ఐ ఖ, 

490. 1. యదిదా - చ; యట్టివి _ ఉ, ఎ. 
41. 1 భోగనంపద విద్యల ఊఉ, కౌ, 

492. 1 కీళ్ల కర్ణ = ఐ- ఓ. ధి 

(బి4, 1 నియమ అ, ఈ, 2, కీనువో _- క, వ, లీ, దిరముగా = ఓ, 
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495. వ. అని యుపదేశించి యాగా 1నందన.౦డు 'వెండియు6 

486. సీ 

కి ట్రనియె, 
లు 

. ఎప్పుడు ధిర్మంబునెడ నాదరము IXe 

వానికి. గాలంబు దాన యిచ్చు 

ధర్మత _త్త్వ్వప్రబో ధముం బరిస్ఫుటముగాః 

గావున నుస్థిరభావళుద్ధి 

సహితతపిళ్ళు ) తస్నానదాన జపంబు 
లను చేవశాపూబజలను నమో 

కాలు(డై వ_ర్జీంపయగా ధర్మయోగంబు 

సమకూరు ధర్మంబు 3సాధసత్వ 

శే. ముంది చేయించికొని చెప్ప బొందు నిర్మ 

లాత్మకుండు సంసారపారాత్మకంబు 

సత్య మజరామరము బోధ నిత్య మచ్యు 

తము పరానంద ముగు నవ్బదంబు ననభు, 

487. వ, అని నిర్దేశించి మజియును 

499. శే. కనువెలుంగు వేదవ్యానమునివరుండు 

489, 6 

నధిప కృష్ణుండు నీకు. 1బ రాయణంబు 

చింత దిగ [రావి 2పాలింపు శాంతేవృ శ్రి 

|దైజల సర్వంబునందును వ3విజయి వగుము, 

, అని యి ట్లుపటేశించిన 

యనిమివతటినీతనూ జునతులవచ నముల్ 

వినీమో మలరగం బులకలు 

దనువున *జాదుకొన నొప్పె ధర్మజు కిడధిపా, 

409 

ఇాండచాగజున 

485, 

488. 

489. 

489. 

కల్లి 

1 తనయుండు, నుతుండు - అనిపారములు 

1. గలు-ఆఊఉ టౌ 2 స్థాననతితరాన _ ఒ. 8 సాధకత్వ-ఊ.ట చ, 4 నిష్ట _ 

ఆ 5, మను _ వెక్కుప్రతులు; మన(రత్పదంబు ననఘ, మున తత్పదంబుననఘ = 

అని పాఠములు. 

1. వరాయణుండు - అ, £, ఫాలించు-కొన్నిప్రతులు, 8 విజయ మగును _ఉ&. ఓ.కె. 

1. మనమలరంగ _ ఉ. ఐ. ఖ. ల,౨. వాదుకొన _ కొన్నిపతులు 8, డంతన్ - అ, ఈ 
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440. సీ, అపుడు వీతంచి సత్యవతీనుతుండు శం 

తనునందనునితోడ ధర్మజుండు 

'దెలివొం'దె భవదుపరేశామృతంబున 

ననుజులు గృష్షుండు నా _ప్రసకల 

కాజన్యులును ధృతరాష్ట్రిండు( చానును 

దగ ని న్నుపాసించి దయకు! వాత 

మయ్యె వీడొ్కొాలుపు మియ్యవనీకు దట్ తోడం 

|గమ్మల నిత(డు నీకడకు వచ్చు 

ఆ. వాండు!గాక యనిన వాత్సల్యమున నార్ద) 
మెనచూడ్కి నమ్మవోత్ము. డతేసి6 

జాచి పురికిం కీ జనుము కుభపరంపరలకు 

భాబనంబ వగుము రాజము ఖర. 

-: భీముడు ధల్ళజా నూ అడీంటి తరిభ్రరందినతం బింఖ్రేటు £- 
నం 18-15-5 

441. వ. అని యనుజ్జ చేసి వెండియు, 

442, సీ, నీబుద్ధి ధరై ఇకనిష్టగావుతను స 

మ గదతిణబవుయజ్ష ములు య 

యాతిచందమున |శద్ధాస్వితంబుగ జేయు 

రాజధర్మం బున దెక్భతరంజ 

నము నాచరింవు చుట్టములును 'జెలులును 

బండినవృతుంబు౬ బక్రికులము 

లెట్లట్ల ని న్నాళయించి సుఖంచువా! 

రర్మనియు త్ర రాయణము వచ్చు 

440, 1. గాంగననిన _ ల కొన్ని(వతులు, 2. భొమ్ముకుభ _ఆ, ఇ ఏ. ఓ 8. భరతముఖ్య, 

- రాజవర్య _ అనిపారములు. 

441. 1, అనియాజ్ఞ చేసి _ ఊ, అనిచ నననుజ్ఞ (జేసి -క, 

449, 1 వారగుదురీయత్ర - ఇ వీ | | 



తే, 

ఉశీలి. వ, 

444. క. 

445. క, 

440, ఆ, 

447, వ, 

449. తే, 

అనుళాననికపర్వము-వంచమాక్వానము 

టరసికొని యుండి నాకడ కరుగుడెమ్ను 

పొమ్ము తల్లియు? "దమ్ములు భూనరుండు 

నీవు సుఖుల'రై యుండు(డు నృపవశేణ్య 

యనుడు నానంద మొంది ధర్యాత్మజుండు, 

411 

అట్ల చేయువాండ నని సవినయంబుగా( బలికి 'చేవవతునకు దండ పణామం 

చాచరించి యిట్లు వఏీడుఖొని 

మును లనువంగం గృష్ణాదులు( 

జనుదేరంగ *నాత్మపురికి. జనియె ముదితులై_ 

జను లెరదురుకొన( గం బుధం 

గనలును విప్రులును వచ్చి కని 2దీవనతోన్. 

"సేనలు చర్ల గ మహిమో 
ద్యాసితు. 8 యిట్లు వోయి ధర్మజుండు నిజా 

వాసంబు సొచ్చి గాంధా 

కీసంభావన మొనర్చి (పియము దలిర్బన్, 

తల్లి కెఅంగి ముదము (కౌవది కొనరించి 

సకల పౌరజనుల జానపదుల 

"నెలమీ *యొలయ వీడుకొలిపి భూనురులకు 

చానవీధుల సమ్మురం బొనర్చి. 

విసతులై న సతులకు సమ గధశంబు !లొనంగి ధృతరాష్టు9నిం 
పూజాకరణంబునం 2బరిశ్రుష్టునిం చేసీ, 

తమ్ముణును గృష్షు(డును [బమోదమునం దేల 

నమ్మహీళ్వరు. డపుడు రాజ్యాభి మేక 
మంగళము నొంది!నట్టు నెమ్మది దలంచి 

గట్టి యిన యూజట వపు. గాంచి పొలిచె. 

(భూత 

న 

444. 1, 
446, 1, 
47. 1 
48. 1, 

'రండియు - (ధృతరాష్ట్ర) కావలయును) కొన్ని |వతులు, 

దోడ(ురికి _ కొన్ని[పరులు 2 దీవింవన్ _ ఊ, జౌ, 

దీయము - దశ, 8 వెలయ, నొలయ, పొలయ - అనిపారములు, 

లిచ్చి - ఓ. అ 2 బరితృప్తనింజేని - ఆ, 

నట్టుగమది _ ఐ ఖ; ధన్యుగామది(దలంచి. ల 
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449. వ. అట్టు 1్రాిలిల్టి వారల ను వత ఏకారసమాచరణంబులక్షుం. జన వీయోగించి 

యభ్యంతరమందిరంబున 25ర౫ న ట్లజాతక తుండు కీసమ్యగంగిక్ళత 

స్మామాజ్యం డయి జనసంపూజ్యంబగు కరితంబున సం వవ్నర్హిలుచుండం 

బంచాశచ్వాసరానంతరంబ వాసరపతి యు తరాయణగతుం డగుటయు, 

=! ధర్భజాయడు తృొష్టాదులం బోతాచి భీష్టులీయొద్దవం బోఫుటు 1= 

నం. 18 = 158-6 

4650. సీ, అక్మారవేశ్వరుం డప్పుడు కదలి గాం 

ధారిని ధృతరాష్ట్ర 9ధరణివిభునీ 

గొంతిని 1ము న్నిడికొని కృష్ణం దమ్మునీ 

దనతమ్ములను విదురుని యుయుత్సు 

సంజయులను గృపాచార్య ధామ్యుల శమం త్ర 

3ెక్రోవిదు లగుయాజకులను దోడం 

గొని శవ స్త్ర చందనాగురుగవుష్పఫలభఘృత 

కుండముల్ వట్టించుకొని యవేక 

లే, రత్నములు గాంచనంబు. దో రాంగ నగ్ని 

యం చచితంబుగం దా సంఘటింగిచి యోగ్య 

జన సమానీతముగం జేసి సకలపరిజ 

నంబు! గొల్వ మవోవిభవంమి మెలయ 

461. వ. చనిఫీష్ముని పీరళయనస్థానంబున కనతిదూరంబునం చేరు డిగ్గినం గృష్టాదులును 

రణావతరగాంబులు చేసిరి తానును వారును వా రాళర్యనారద దేవల్మపథృతిపరమ 

సంయమిసముపాస్యమానుం డగునమ్మాననీయుం "జీర నరిగి మునిజనంబులకు 

40. 1, కోభిల్లి కొలిచివచ్చినవారలనుచిత _ శ గొలిచివచ్చిన వారినందరినుచిత _ ఉ. అ, 
ఖల న నకుంజనియె - ఈ శీ, నమ్యగ్భంగీకృత - అన నమ్యగ్విధిన్గృత_ 

ఊ; చతున్నము 1దము ది కాఖిలది గంగీకృత - క 4, రాజ్యంబున _ ఉ. అ. ఖ, 

450 1 

ర టి 

* మున్నిడుకొని _ వా; మున్నిడికొని _ కొన్ని పతులు, లి తంత ఆః కొన్ని చేతులు. 

కోవిదులు - ఆ, ఈ ఒ ఓ. క 4, వచ్చి. ఖ అర్, వువ్పమ.లు.మృత భా, 

చుకొనుచు నన్ను తింవుచు తను జేరినకల _ ఉ ఐ ఇ 



452. త. 

458. సీ, 

ఆనుకాననికవర్య ము-వంచమాళ్వానము క్తి 

వినతుం డయి తదఖినందితుం డగుచు నా! ఎ ందితుం డగుచు నాధర్మనందనుం డయ్యామరనదీనందను 
నకు సధథివందనం వాచరించి సమేచీనిధా స్థనతత్పరుం కై నయగ్లేన వతు 
నుద్దేశించి. 

అనఘ వచ్చితి ధర్మనందనుండ ప్ణతి 
యాచరించెద చాపలు 2కి న ధరింప 

నవసరం చేని విను సమయంబు వార్చి 
యగ్ని క మొదలుగం క్రేం దగునట్టివాని, 

శిచ్చితి బుర్విజుల్ వచ్చిరి వారియు నీ 
తనయుడు ధృత రాష్ట్ర) (డును సమన్త 

బంధులు( గలవహీపతులు వి పులుల లౌర 

జనులు నే కెంచికి సదయవ్శ్చాదయ 

వీరి జాడుము శనువిచ్చి నావుడు నమ్మ 

వోత్నుః డందణిం జూచి యానృపాలు 

శల చెనుల్చుచు మేలు చేసితి దైవ 

'యోగంబు గాదె నీ వొదవు టఠయ 

, మనుజనాథ *1ేమాఘమాసంబు కుక్షప 

తంబు కీనామనమున సంపమోదో 

మావహిల్ల శిజేసె నని యఖినందించి 

యతని కధికవార్ష కీవూవపొంచె. 

శీ5& వ, తదనంతరంబ ధృత గాష్ట్రి౨ితో ని ట్లనియె 

ఉరర్. శే, చేదళాన్ర్రపరిజ్ఞానవృద్ధ సేవ 

నములు గలిగి యశేషధర్శములు 'వెలీ.గి 

వ్యాసముని!వతి చేవరవాస్య 2మర్ధిం 

"ఇప్ప విని నిమ్మళంకత *నొప్పి తనభఘ 

451. 1. ధర్మజుండయ్యమర _ ఉ శ 2 ధ్యానపరుండై _ ఉ; ధ్యానవరుండై యద్దేవ - క. 

452, 1, దిణుతి _ ఊ ఏ జౌ ఈ ౩ కాలకింపు, కొదేరింవ, - అనివాకములు శీ. మొద 

లగు _అ.ఆ ఈ ఈ 

468. 1. వుణ్య న కౌన్న్వివతులు, 8 వామనంబు సాంద్రమోద _ ౬ 9, కేసితని_ ఎ. ఓం 

4 మాచరించె_అ ఈ ఎ 

శరర, 1. నీకుదేవ _ ఈ వి, మొప్పజెప్ప _క క డెంది_ఊ చ 
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456. క, కావున 'భవితవ్యములకు 

నీ వడలంగ వలదు పాండునృపప్పుతులు స 

చావనమునం జాడ చేర్చిన 

జలావర తగ నీవు గన్నపుత్తులు గానే. 

467. క. వీరిం బరిపాలింపుము 

వీరలశుశూష జిత్తవృ త్తి ముదమునం 

గూరంగ ధర్మనుతునివై 6 

గారుర్యాము గలిగి పనులు గఅవుము నెమ్మిన్ , 

469. కే, ఏ నెబుంగుదు నిశండు నీయెడం బియంబు 

భకియుకు 1g యకూరభావు( డగుట 

నీవు వత్సలత్వమున సీనృపతి. బంచి 
వనులు గొనుము కౌరవకులిళారధుర్య. 

శీర0. క, విను నీశనయుఖబు దురో్య 

ధనాదు లవినితివరు అధర్ముజ్ఞులు కో 

ధను లతి!లుబ్దులు వారల 

మనమున నిడి వగవ వలదు మనుజాధీశా. 

460. వ, అని పలికి కృష్ణు నాలోకించి. ' 

అ జీభ్ముతు లోలీరొంమి. బిఠుయటకు (శ్రీషు నానుడి ౧ గెముల్ = 
ణు డా 

నం 18-163-88, 

481. తే, చేనడేవ కిత్తీ చాత్శ్మక దేవవంద్య 

ళంఖచేక గదాపద్భేచారువా స్త 

466. 1, భవదీయులకును - ఇ, ననిత్యమలకును _ ఓ 2 భూవల్టభ సివుగన్న; భూవరవిను 

సీవుగన్న _ ఆగిపారములు, 

కరర 1, గల్మి _ క. ల కష ౨, నృవునింబంి - వి ఓ ఖ, 
459. 1. తోభులు- ఇ వీ 

లం తార 

461. 1, నర్వ - ఓ. 2, జనార్దన _ఎ, జితాత్మక-ల. 8 కార్డే =. కొన్ని[వతులు 
1 ౧ 
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వాసుదేవ (తివ్మికమ వరద పరమ 

పురుష శ పణుతి యొన'క్చెద( గరుణం జూడు. 

462. వ, అనుచు నమస్కరించి, 

409, ఆ, బలము నీవ నాకు భ కుండ నీయెడ 

నాలు బిడ్డ లేనియట్టివాండం 

గావు నన్ను నధికళారుణ్యమున ని మ్మ 
[J నుజ్ణ( గమలిదళమ నోజ్జ నయన 

464, వ, అని వెండియు, 

465. సీ. మాధవ పాండుకుమారవర్గమునకు 

గతి నీవ రక్షించి కరుణ మెజయ 

ధుర్భుద్ది మైనయాదుర్యోధనునితో డ( 

గృృమ్టం డెక్కుడ నుండు గెలుపు గలుగు 

1నక్కడికం'చు నేం బెక్కుమాలులు నట్లు 

చెప్ప(గా నాపంపుసేయకతే(డు 

దమవారి నెల్పిను సమయించి తానును 

సమసె ని న్నెజుంగుదు నమిశమహీమ 

కే, నరుడు నారాయణుడు నను వరమమునులు 

జగము రక్షించుటకు శి గేలిజన్మ మొంది 

నంచరించెద రని పరాశరసుతుండు 

చారడుండును జెప్పిరి నాకుిదొల్లి, 

468. వ. అనిన విని వాసుదేవుండు దేవ వతు'వదనం బళ్య్యాదరంబున ినాలోకించి, 

467. ఆ, కీ డొకవ్లు లేదు కృతపుణ్యు(డవు తండి 

వలనిభ _క్రిపెంపు గలవు 2దాన 

వణతి _అ,ఐ ల తీ 

469, 1. నిమ్ము పరమగతికనుణ్ఞ వద్మనాభ - ఎ క, నేత్ర - ఐ ఇల. 
405. 1. నక్కడనంటి _ కొన్నివతులు 2 గేశిజనన - ఆ, ఎ.జా అ,8 (నీతి _ క. 

460. 1. చరణం - న 2, ననవలోకించి-జ ఓ, 

4687. 1 కీడౌకింత, క్రీడౌకందు, కీశాకపుడు _ అనిపాఠములు 8 గాన _ ఊ, ఎ. ఓ| 
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466. వః 

409. సీ, 

శ్రీమదాంధ్ర మవాభారి తము 

గారె గీబంటుోలె గాంగేయ మృత్యువు 

నీవళమున నిలిచె నిర్భరముగ, 

భీము కోరీరొంటు బిడిబి నాక్లోశ్ గళుం ఉరుకు, 

నం, 19-18-40 

నీకు నే ననుజ్జయిచ్చితి వసువులంబొందు మనినం బరమానందంబునంటోందడీ 

పొండునందనులను ధృత రామ నిం దక్కటి!వారలనుం గనుం గొని సీచేళ 

ననుజ్ఞాతుండన కదా యని పలికియ ందఅ క గౌంగిలించీకొని యాన్ఫశంస్యం 
బున సత్యంబును నిత్యంబుల.గా+ వాటించి (బ్రదుకుం డని చెప్పి జాను 

దొల్లి రాజుల గెల్బి తెచ్చినధనంబులు వి|పజనంబుల కిచ్చి ధగ్యశనయుం జాచి 

యిల ల్ల(భావ్మాణులునుం బూజనీయులు *బుగ్విజులు నాచార్యులు నృద్ధు 

విశేపీంచి పూజింపవలయుచా రని నిర్దేశించి యూరకుండి sober 

మిన కన సమాహళాత్ముం డయి వాయువుల సన్నిరుద్ధంబు చేసిన నవి యూగ్గవ్ర 

గతింగై కొనియె నమ్మహోత్ముం డవయవంబులం (వాణంబులు చాపికోనుచు 

వచ్చునయ్యె"చోట్టు కల్యరహితంబు లగుచుండ న ట్లగుటం గాంచి కృపుడు 

లగునఖిలజనంబులు నాళ్చర్యభరితాంతఃకరణి లగుచుం గరించి రానంయను 

చతురునిశే కసర్వాయతన సన్నిరుద్ధం వై యాత్మమూర్ధంబు ఛైదంచి మవ 

ల్య్మాకారంబున నాకసంబుశెగసి కొంతద వ్వరిగి యంత నంత్పర్థితం బ యొన్ర 

నప్పుడు పుష్పవృష్టి గురినె 'జేవదుందుభులుమొర నె నంబరంబున సిద్ధులు 

సాధ్యులుం బొగడుచుం బమోదంబు నొంది రిట్లు చేవ వతుండు దివంబునకుం 

జనుటయు, 

=! వరీలోకగతుంజైన భీష్మునకు నగ్బినంస్కారోంము చేయట ;- 

నం 18.154-8 

ధర్మపుత్తు )ండును దమ్ములు విడురయు 
యుత్సులు నగరుకా షోత్కరంలుం 

468 

400. 

. బంధువోలె -క,ల 4. నిర్మలాత్మ - ఆ ఉ కౌ, నిర్భయముగ _ ఊ చ, 
* రాజులం - ఐ, ఖ. 2. గౌ(గిలించి రయానూనృతంబులు నిత్యంబులుగా = ఆ, ఈలి 

+ కొని యామ్యక స్యంబును = కుం (అర్థము విచార్యము) 4, ముల్విగాదాదర్య 

వృర్ధులవిశేషించి _ చెక్కువ్రతులు, 5, వాయుధారణా - కొన్ని|వతులు, శీ. నము 

సితార్ముండై - జ చోట్ట- వా చోట్లు -వెక్కు ప్రతులు 8. నర్వ్యావయవతను నన్ని 
రుర్దంబై నా కొన్నివతులు. 9 యంతరానంబునొందె = 69, బౌ, ఇ. 

, నధీగి _ కొన్నివితులు 



A700, 

471. 

472. 

479. 

ఆనుళాననికవర్వము_పంచమాళ్యానము 

జందనదారుసంచయమును గొనిసమ 

స్థలిసమంచితచితి యలభఘుభంగి 

విరచించి రయ్యుధిష్టిరుండును ధృతరాష్ట్ర 

డును నమ్మరున్న దీతనయుపుణ్య 

గా|త్రంబు సుళ్నానకలితంలు విహితాను 

లేపంబు! బుష్పదామోపళోభి 

, తంబు శీను త్రమమోమావృతంబు నుజ్జ్వ 

లాభరగాభూపితంబుగా నధికభ క్రిం 

"కేసి రప్పుడు సామంలునెలంగ హోమ 

మాచరించిరి యాజకు అగ్ని యలర, 

కనకములు మణులు భూసుర 
lw 

జసీసంఘంబున కజాతక్యతుండు కోకా 

వినయ పీతియుతంబుగ 

ననేకములు వేడ్క నొసంగె 2నవహితమతియె, 

*, తదనంతరంబి. 

. తలదిక్కు గవలు6 !భాదం 

బులదెస ధృతరాష్ట్ర) పాండుధూప్మాగతనూ 

జోలు6 బట్టి యధికవిభవో 

జ్వల 2ముగు పాజెపయి నిడిరి కేక వరత్నంబున్ , 
= 
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, అమ్మయి నన్నలువురును వహించిరి థీమసేనార్టునులు ధవళచామరంబు 
ర్డీ 

1లిడిరి యుయుత్సుం డుత్తమచ్చత్తి)ంబు వై వృద్దలగు కౌరవస్తీ) 

లాలవట్టంబులు వట్టిరి థామ్యుండు |క్రియాకలాపంబు నడవె నట్టు సొద నేర్చి 

చేవ వ్రతుని దేవాంబు (శెళాగ్ని కావ్యాతిచేసి కబహుకుండంలు లెత్తి ఘృతంబు 

పాఠములు 

నంచయముల - ఐ. ఖ 2 సాహితమతియె-ఐ. థి ల; నాయతమతియమై = జా. 

. కొదంబున - శ, ష (1పానథంగము) 9, తవిమానము న _ ఉ. లి. శబకొన్నీ 

(పతులు ( వెరినమాసము) 
. అుదాల్చిరి - ఉ బొ; లవీవ = క, ఏ, న్వర్ణ- ఊ. 

. నుజ్వల కౌమవంతంబును - ఐ, ఖ, కి, వస్తాివృతంబును, కశామవీతంబును _ అని 
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474. 

4765. 

ర్రీమదాంగ్రమవోబారతము 

ప్రయోగించి [పజ్వలింపం చేసి కీవ్విధంబునం బితృమేధంబు కవిభవమహి 
తంబును విధిసహితంబునుంగా ననుష్టించి యక్కాారను లపసవ్యంఖుగాందిరిగ 

కృష్ణదై ఏపాయన నారదదేవల (వగృతు లనుగమింన భాగీరథికిం అని సర్వ 
భరత భార్య్యాసమేతంబుగా నగ్గాంగేయునకు6 దిలోదకశే పదానందు లాచరించి 

రట్టి సమయంబున, 

= శల కోతాతర దైన గంగాదేవి తృప్టాదులం గనుంగొని దుఃఖీంచుటి (= 

శే. 

GD 

నం, 18 = 154 _ 18 

1ఊఉదకంబు అందుండి యుత్థిత యె శ్రోక్ర 

వివ్వాలత్వంబున 2వకలగమన 

యగుచు నెమ్మోమువై న్మకులు 3 (గమ్మం గా 

జనుదెంచి కౌరనసమితి కయెరుర 

నిలిచి ఇ"*గీరథి యలఘుండు తన కొడు 

కిల బరిీకింప౮ా సెట్టిభంగి 

వా డయ్యెం జఏతంబు పోండిమి మీకెల్ల 

నెబు(గుదు యైనను నేను గొంత 

నెవ్ప వినుడు దృఢ |వతశీలు డమల 

బుద్ది రాజీవృళ్తాఢ్యుండు "కూరికృపుండు 

కార్యసం'వేది పితృథభ కి ధుర్యు' డార్య 

సమ్ముతుండు విద్యాపరిశ్రమఘనుండు, 

కాళి రాజక న్యకలకు శాల వెనంగి 

2వానిచే గాసీయెరి భూవరులు పలువు 
రంబశై పూని *వాని 5్రమవోబలంబు 

జామదగ్ను్య్యుండు6 6 దెరలుపం జాల “కరి, 

0 = విభవసమాహిత ంబును _ ల; ఖిభవమహిత ంబుగాననున్థించి _ ఊక, [పదానస్నానంబు 
లాచరించి _ ఆ; కొన్ని|పతులు, 

- ఉదకంబునందుండి- ఆ ఇ. ఏ ఐ.ఖ 2 వివళశగమన- ఎ శీ |గమ్మంగ జను 

దెంచి పెక్కువతులు. 4. యందు _ఆ ఈ 6 నాకొడు కే( బరికింప6 గనిట్టి - 

చెక్కువతులు 8 సీతీజ్ఞాండు - ఊ. ఓ 7. భూరిబలుడు _ ఆ, ఊఉ బొ, 

, గాణయెనణగి్ _ ఆ, ఏ, క్ట ఖ ల క్షి యతనిచేగాని యైరిభూవతులు-ఇ ఏ, ల, వీ; 

వానిచెగానిమై భూమివరులు ఓ శ. పడిరి - ఒ, 4. వచ్చిమహాబలుండు ఐ. కౌ, ఇ, 

5. బాహా - కొన్నిిపతులు-6. గదల పజ _ 7. డయ్యె _ వీ.శ.ష. స, కొన్నివతులు, 



476. 

477, 

478 

479. 

480. 

$81, క్ 
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వ. అని విలావంబు చేసి వెండియు. 

తే. అంతవాండు శిఖండిచే నట్టు అగుట 

గనియు: బెక్కులు పజియలు గాక యునికి 

క శ్రనం "జేసి వ్యజమయంబు గాంగ నోవు 

నని తలంచెక నా2జెంచ మన్న లార, 

వ అని వగచిన గంగాదేవికి రేవకీనందనుం డి ట్లనియె, 

-:పు/తమర్ అదుంఖిత యగుగంగను కట్ల డ్మెకపాయను మూజిడథీంచుటు :- 

సం 18-161-20 

తే నీవు శోకంబు దక్కుము నీసుతుండు 
పరమగతి*నొం'చె శాపసం(పా ప్రింజేసి 

వసువు మర్ష్యండై 2వ ర్రించె నవద్భృళ (ప 

ఖావు( డాతండు వగ చేల దేవి )నీకు. 

చ. అతని శిఖండి యేల యనురాథిపుండున్ సమయింపం జాలు'నే 

యతండు నిజేచ్చంజేసి నరునంచిళదివ్యశరంబు అంగనం 

"గతములు చేసి పాన్సుగ నుఖస్థితి మృత్యువు 2మాన్న్చి యుండి కీ 
ర్త కిళయ మొండి 3ళా వలచి నప్పుడు వోయె విషాద మేటికిన్, 

అని యూఅడిలం బలిం గృవ్షడై ప్రహాయనముని వరుండును బరమాద 

రణీయ తె'త్సరవ గనం బుల 2నజ్ఞావ్నా వీ బేవికి నానందం చాపాదించెం దదనంత 

రంబ యాత్మీయసలిల సౌంగత్యంబు నొందు నమ్మందాకినిచేతం గృష్టాదులు 

న.దలు అనపతులును ననుజ్ఞాతులు నాశీర్వాద *పీతులు నై మునులునుం 
దోడ నడవ నది వెడలి రని యిట్లు ఫీష్ముని వృత్తాంతంబు'వై శంపాయనుండు 
జన మేజయునకు( శెప్పిన నవ్పుడమి'జే, డి శ్రెలఅంగున నత్తాతకు వలయు 

కఉరిధానం 'జాచరించి చరితార్థుం కై నయప్పార్టివముఖ్యుండు మఅియొట్టి 

చందంబునం బవర్టించె మునీందో 'యెజీంగింపవే యని యడుగుటయు, 

కతమున ఘనవ్మజ - అ ఖ ౨. చిత్తమన్నలార, మదియన్నలార - అనిపాఠములు * 

| లొందె; ఇ ఊ, జెందె_డీ లి. జనియించే, వసియించె _ అనిపాఠములు, లి. మనకు - 

ఉ౬ శవ 

1 గతముగణేని - ఆ, ఎ 2 గెల్చి, మాన్ని-అనిపాఠములు. శీ, దాందలంభి=వీ, శ. షన. 

1. తత్వవచనంబుల - కొన్నివతులు, 5. నద్దేవికి _ పెక్కు(వతులు. 8. (పీతులై _ 
కొన్ని(ప్రతులు 4. విధానంబు లాచరించి - ఆ, ఇ, 6, యనుటయు - ఆ, ఒ, ఓ, క, 
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462, చ. నకరుణదివ్యచిత్త "పరి £ళాంతమహ త్త *విధాన *వి_త్రని 

శ్వికృతి వి లాసహృద్యకుతికీవి_స్టర విస్ఫురళై క వేద్య పా 
వకబహేీభవ్యనామ పరివర్ణన సంకయిదూరధామ వి 
క్వ లితితోపషణా సుభగసాత్యవ తేయనచోవిభూపషణా. 

ఉరికి. క, 1నత్సేవ్యచరణళమవ 
ద్వొాత్సల్యాభరణ ధర్మతతోోద్దరణా 

2హ్మాత్సంగత భక్సికదురి 

శో త్చారణధుర్య ధృజ్మయూ ఖవిసరణా, 

484. మాలిని, స్మయవిరహతపూజాన మంత1గీళాధి రాజ్యా 

నయనహిమగుసూ ర్యా నైప్పిక ఉమధుర్యా 

దయితథువనరతూ కీదాంతిసంపద్యతాణూ 

నియమనికటవ ర్హీ *నిష్కళానందమూ రీ. 

గద్యము 2- ఇది (శ్రీమధుళయకవిమి త్త) కొమ్మనామాత్యపు త్త9బుధా రాధన విఠాజి 

తిక్కనసోమయాజిపణీతంవై న శ్రీమవోభారతంబున నానుశాసనిక' 

పర్వంబునందు సర్వంబును బంచమాశ్యాాసము, 

(శ్రీమదాం ధ్రమవోభారతమునందలి యానుశాసనికపర్వము సమాప్తము. 

లా 

482. 1, మతి _ కౌ, 9, కాంతి - ఖ. చ. ళ, స. 8, నిరాన _ &. 4, వృత్త _ వెక్కు 

తులు, 5. విస్తరిత, న్ఫురణైక_ఇ. ఒ, 6. డివ్యనామ_ఐ. ఖ, ల, వీ. వష. 7. కారి 

భూమ, కారిధూమ, భూరిధామ అనిపాఠములు, 8. శ్వకపరిపోషణా - ఇ, జౌొ.క. ఇ, 

ల. 9. పోషణా - 'వెక్కు[వతులు 

488. 1, నత్సేవ్యా చరణ నముద్వాత్సలా - న. 2, హృత్పంభవథక్రి - ఎ 

శీరిక 1, తం్యతాధిరోజ్యా అ ఈ, 2 దాంతి సంవిత్సమక్షా, దాంతి నంపత్సమకా, దొంతి 

సిద్ద్యత్పమోశా - న; దాంతి సేవత్సమక్షా, దాంతి పహృద్యత్సమకా - అని 

పాఠములు. కి, నిర్మలా - ఇ, అ, ఇ, 



సీమదాంధ్రమహాభారతము 
అనుశాసనికపర్వవు 

గద్య పద్య ప్రథమ పొదసూచి 

పద్యము 

ఆ 

అంగహీను దర్శిదు విద్యా 

అంగువ్భ మొకటి మోవి 

అంగుళ్యాగముల్ చిటికనల 

ఆంచితవాహనాకలిత 

అంతయు నెటింగి 

అంతవాడు శిఖండిచే 

అందు వస్త్రచయము 

అందొక కచ్చపశవరు 

అంబరంబున కౌచ 

అంబరాది భూతములు 

అంబరాది భూతములు 

అంధిక కిటను హరుండు 

అంబుజనూతి యేర్పడ 

అకట దత్తా తేయనకు 

అకలుష హృదయాంతర్యాగ 

అక్క_జంబగు చున్నయక్కథ 

అక్కాలంబున వినోదంబున 

ఆక్కీ_టంబును భక్రిన్ 

ఆక్కౌర వేశ్వరుం డప్పుడు 

అభిలజగ్మత్పకువగు 

అభిలజనులకు. బరమ 

ఆగ్గోవు లవ్విభుల నథ్వరం 

అగ్ని నంటహిమ వదచలం 

పుట 

252 

17 

254 

156 

46 

419 

887 

40 

217 

60 

272 

858 

82; 

801 

159 

7 

B8 

290 

తీ 1 

882 

220 

175 

105 

వద్యము 

అగ్ని యోవీ రక్షింతు 

అగ్ని వాయువాసవాదిత్య 

అగ్ని సన్నిధిగోనిచయంబు 

అ/ప్నలును యజమానుడు 

అ్యగ్యవదాయివర్ణన 

ఆచటనయుండి లోకముల 

ఆచట నారాయణు నచ్యుతు 

ఆచట మణిమయంబు 

అచ్చట నే నతనిం గానక 

అజుండు కల్పాదియందన్న 

అజు6 డుపలాలింవ నర్దేవు 

అజుడు మున్ లోక హితార్థం 

అబుని యనుగగహంబున 

అజు విశ్వాభీశ్వరు 

అట్టిదశే చింతావివక్షనం 

అట్టియెడం బవనుండు 

ఆటియెడ( బూర్యంబునం 

అఆట్టియెడ 

అట్టియెడల( దనకు 

ఆట్టు లియ్యకొనిన యాక్షణ 

అట్టులున్న € జూచి యత్తన్వి 

అట్టులెన గంగ్యాపసాదాతి 

అట్ట చేయువాండనని 

అట్ల భయము(బొండి 
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ఆట్టమ్ముని యాం పాంచుట 
రా 

అట్టయిన నాతత్త్యంబు 
లు జి 

రచ, అండి యొక్క యనువు 

అట్టుకంరోంబునంచు 

అట్టు గంగాతుజుంచు 

అట్టుగాక వతులయంతియ 

అట్టుగాక యహంకార 

అట్టు గృహమేధిదర్మ 

అట్టు కొమ్ములొణంగి 
ధా 

అట్లు వలుకుటయు 

అట్టు పావక క్రియాక లావర 

అట్టు తోకకర్రయగు 

అట్టు వ ర్రిల్టు నరిష్టంబు 

అట్టు వారివలన నాదర 

అట్టు కోభిల్లివారల 

అడిగిన నద్దేవి కద్దేవు 
అడిగిన నిచ్చుకంటెను 

అడిగి మేలు సేసి 

ఆశిచిన నందు 

ఆడుగక యున్నను 

అడుగ వలయుదాని 

అడుగు మనినం గొంతేయ 

అతం డతని కిటనియె 

అతోం డిట్లనియె" 

అతండు నారాయణునాత్మ 

అతండు వారీ నాలోకించి 
అత(డు కై లాభ్యంగ 

అతండు నానందనంభరి 

అతండు నివృ క్రిధర్మము 

ఆత(డు భ కిం ఐణమిల్లి 

ఆతడు వానుదేవుండన 

అతు నూవ మాయింటికి 

అఆతండు 'సెజ్డం జేరియధి వు 

అత డొక నాండొకయెడ 

వ 

207 

110 

80౪ 

81% 

272 

211 

19d 

i29 

412 

186 

15% 

18906 

109 

శ్రీమదాం |ఖమహాభారతిమొ 

ఆతం డొకరుండ లోకముల 

అతని కన్ను సీరనావ్రతం 

ఆతేనికిం నాత డిట్టను 

అతనివె( (బణమిల్టి యనఘ 

అతనికి నత గెస్టులు 

ఆతీనికి వత్సలుం డగుట 

ఆలేని కోను వంతును 

అతని ముఖమునవిశలీ 

ఆతని శిఫంజియేల 

అఆతిథి( బూటబించువెడ్కు 

అతిథి ఎనులు దమతమ 

అతిథి నినుంగోరె నేనియు 

అతిథి వూజ( గడచినట్టి 

అతీవకామకృతములైన 

అతివ కెన్నియనిచ్చిన 

అతివినయంబున 

అత్తెఅం గాకర్జీింపుము 

అత్తెఅంగు వివరించెద 

అత్తెఅం గెటింగించెద 

అదికారణముగ గోవులు 

అడిగుదిసిన విజానము 

అది తరువువిడిరిపోవక 

అది దురితనిరాసము 

ఆది నారాయణు( డొకనికి 

ఆది వవితదేశ మచ్చట 

అది యింద్రమతంగసంవాదం 

అదియు(గాక విశేషించి 

అదియుశుం గాక 

ఆదియును 

అఆడియు శుతిచేతధర్మ 

ఆది యెట్టంటేని 

అది యెయ్యది యంటేని 

ఆది యొక తు జేయంవాలక 

అదిలేనివాండు నరకా 

38l 



అటె సదావ్యాస కలన 

అర్దేవుండు వెండియు 

అధిక పుం దవముననైన 

అధిక సొందర్యములుగల 

అధిప నామనమున 

అధివ యాషాఢ ముఖ్యంణు 

ఆధిక యింకను విను 

అధివ రజస్వల నంటుట 

అధివ సహ్మన వాహార్జును 

అధ్యయనంబును యజనంబు 

అధ్యయనమున మస్తకం 

అధ్యాత్మాదులు నెవ్పెద 

అధ్వపరిళాంతుండగు 

అభ్వరంబు లనేకంబు 

అనఘ కవిల్మావదానంబున 

అనఘ కీటంబులకు 

అనఘ గృహస్థధర్మమున 

అన గోవులు (పాణంబుల 

అనఘ చూడ సమర్థుండగు 

అనఘ దానపాత్రమగుట 

అనఘ నాదగుచి తము 

అనఘ నిర్ణననిశ్శబ్దమైన 

అనఘ ఏితృవితామహ 
అనఘ భంగాన్వనుండను 

అనఘ యంచిత స్వాధ్యాయ 

అనఘ యధర్మముధర్మ 

అనఘ యనుతోమమున 

అను యష్టాన్మకమును 

అనఘ యప్పావ్యకు(డను 

అనఘ యాదారమాయువు 

అనఘ యిచటనుండు మని 

నఘ వచ్చితి దధర్శనందను 

అనఘ విను మరీచి 

అనఘ విశాఖ నెద్దనురాధ 

ఆనుకాననికవర్వము 

802 

929 

824 

126 

ALB 

148 

అనఘ విషయమైన 

అనఘ సోమములేని 

అనఘాత్మీ యజుపాదుంన 

అనభా యెవ్వని కావించిన 

అనఘు(డోద్ధాలకి యను 

అనయము! గొంచెవు 

అనయము( బండుచుందు 

అనయము( డ్రీతిటొంది 

అనలం బించుక యైన 

అనలము గోవును జాహ్మ ణు 

అనలునకు నుదర్శనకును 

అనలుని నన్వేషెంపంగ 

ఆనవిని కొల్చింయున్న 

అనవిని గృహన్థునరు 
అనవిని గౌరినీకు భువ 

అనవిని తెలసి విడిచె 

అనవిని దాని కిట్టులను 

అనవిని దాని కియ్యకొని 

అనవిని యంవిక నుకృతము 
అనవిని యమ్ముని,పవరు 

అన విని యుధిష్టిరుండు 

అశవు(డు దకుయజ్ఞముశ 

అనవుడు నమ్మ గి-తియిటు 

అనవు(డు వానుకి వభృతు 

అనవుడు( దాతయలరి 

అనవుడుగబీత మైయనఘ 

అనవుడు గౌత ముండు 

ఆనవుడు ధర్మప్యుతుండు 

అగవుడు నాత (డమ్మనుజ 

అనవుడు నాతనితోనిట్టను 

అనవుడు [(వాహ్మణత్వము 

అనవుడు థీష్మండిట్టులను 

అనవృడు (మొక్కి. యిందుండు 

అనవుడు వై నతేయందు 



424 భ్రీమదాం థను 

అనకొన నిష్టంజేసె 

ఆనళన్మవతంబు అందును 

ఆని కుగువితామహుండు 

అని గంగాప్ముతుండు 

అని గోవులు వలికిన 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి 

ఆనిచెవ్ప్ 

అనిచెప్పి 

అనిచెప్పి కొన్నిధర్మము 

అనిచెవ్చి గాంగేయుం డన్న 

అనిచెప్ప గౌరివతి 

అనిచెప్పి చనిన నా దగు 

అనిచెప్పి తదనంతరంబ 

అనిచెవ్పి దేవవ్రతుండు 

అనిచెప్పి ద్రైవరహన్యంబు 

అసిచెవ్పి ధర్ముండు ధవళ 

ఆనిచెప్పినం (బముదిత 

అనిచెప్పీనం బాండునృవతి 

ఆసేచెప్పేన( గృష్ణుు 

అనిచెప్పిన నగేంద 

అనిచేప్పిన నాయువేమిటం 

అనిచెవ్పిన భిష్మన 
ఆనిచెప్పిన విని కుంతీ 

అనిచెప్పిన విని నారదుం 

అనిచిప్పిన విని హిమ 
ఆనిచెప్పిన హిమవద్గిరి 

అనిచెప్పి నారదుం 

అనిచెప్పి భీష్మం డాభూవతితో 
అనిచెప్పి భీమ్ముండు 

108 

108 

హవోభారత ము 

అనిచెప్పి ఫీష్మండు 

అనిచెప్పి భీమ్మందు 

అనిచెప్పి భీష్మంకు పాండ 

అనిచెవ్ప్ భీష్మండు వెండియు 

అనిచెప్పి భీమ్మండు వెండియు 

అనిచెప్పి కీష్మం డమ్మను 

అనిచెప్పి మజీయ 
అనిచెవ్పీ మతీయు 

అనిచెవ్సీ మజియు 

అనిచెద్పి మజీయు 

అనిచెప్పి మజియును 

అనిచెప్పి మజియును 
అనిచెప్ప మతీయును 

అనిచెప్పి మణియు ?ివు( 

అనిచెప్పి యట్టి చందం 
అనిచెప్పి యప్ప ర మేళశ్వరుం 

అనిచెప్పి యప్పర మేశ్యరునకుం 

అనిచెప్పి యప్పురుషో త్రము 

అనిచెప్పియాపగాతనయుం 

అనిచెప్పి యిట్లనియె నేనుం 

అనితెప్పే వినమని మజియు 

అనిచెప్పి వెండియు 

అనిచెప్పి వెండియు 

అనిచెప్పి చెండియ 
అనిచెప్పి వెండియ 
అనిచెప్పి శంకరుం డిక్ 

ఆనిచెప్పీ కొంతనవుండు 

అనిచెప్పి కాంతనవు( డిట్టను 

ఆని చెప్పీ నర్వజాతి సామాన్యం 

అనిచెవ్చి సిద్ధండు వెండియు 

అనిచెవుటయు నప్పరమ 

అనిచె వ్పెంద(త్ర్చకారంలులు 

అనిచెప్పినట్టు బృవాస్పతి 

12H 

292 

5G 

189 

211 

29 

819 

04 

BG 

180 

167 

218 

402 

865 

295 

BAO 

B70 

B78 

145 

280 

[BG 

107 

apt 

B09 

B28 

809 

198 

100 

౨21 

ఏం 

162 

ba 

164 



అనిచేప్పెనయ్యవసరంబు 

అని జమదగ్ని మతీయు 

అని తగనేక వాక్యత 

అని తలంచి 

అని తల౧చిగొడువలుకు 

అని తెలిపిన గౌరి 

అని బెలిపెనట్టగుటం 

అని ధర్మతనయుడడిగిన 

అని ధర్మస్థితితో నమాట 

అని ధృతరాష్ట్ర డాడిన 

అనినం గౌంతేయ్మాగజుం 

అనినం బాండవా[గ జుం 

అనినం బాండ వాగ జుం 

అనినం వార్వతి 

అనిన జావను నదియేమి 

అనినం బితామహుతోన 

అనిన( (లకాంతు(డ్రై తపను 

అనిన (బనన్నతనట్టులు 

అనినషటియమంది తాతకు 

అనిన |వీయమంది నృవతి 

అనిన( పీత పాండు 

అనిన( బృథివి యిట్టులను 

అనిన గౌతము పల్కువిని 

అనిన నంభికగర్భంబు 

అనినన్ మోమలరన్ 

అనిన నక్కోమలి యక్షిరాతుం 

అనిన నజాతశతుండు 

అనిన నజ్జనవతి 

అనీన నట్టులేనినౌంగాక 

అనిన నతండుకై కేయీ 

అనిన నతండెవ్వరి 
అనిన నత్యంత నంతుష్ట 
అనిన నదియట్టిద 

అనిన నద్దేవముని 

54 

ఆనుళశిననిక్షవపర్వ్యము 

95 

208 

806 

అనిన నద్దేవు 6 డమ్మహా 

అనిన నన్పుడమిజే డప్పురుష 

అనిన నమ్మునివరుండు 

అనిన నయ్యందణును 

అనిన నష్టావ్మకు(శ ట్ల 

అనిన నష్టా వకు గతీ 

అనిన నాపగేయుందు 

అనిన నానర్వజ్ఞుండద్దేవి 

అనిన నిక్క_ంబిది యందు 

అనిన నీతోడి గోష్టిక 

అనినను మునివేరు వనం 

అనినను కాంతిలేమికి 

అనిన నూరకయున్న 

ఆనిస భవాని వనపాన 

అనిన భసితాంగరాగంబు 

అనిన భుజగ మిట్టులను 

అనిన మృళత్యువునుం దామును 

అనిన వారీ లతని కిట్టనిరి 

అనిన విని కృదువ 
అనిన విని కఠంబు 

అనిన విని కురువతి 

అనీన విని కౌంతేయా[గజుం 

అనిన వని కౌంతేయా్యగ్రజుం 

అనిన విని క్రౌంతేయ్మాగ జుం 

ఆనిషీ వినినగారి 

అనిన విని గౌరి కొందలటు 

అనిన వని దివ్యబోధం 

అనిన విని ధర్మజుండు 
అనిన విని ధర్మజుండు 

అనిన విని ధర్మజుండు 

అనిన విని ధర్మజుండు 

అనిన విని ధర్మజుండు 

అనిన విని ధర్మతనయుం 
అనిన విని ధర్మతనయుం 



తప్ 

అనిన విని ధర్మనందనుం 
అనిన విసి ధర్మనందనుం 

అనిన విసి ధర్మప్వుత్తుం 

అనిన విని ధర్మనుతు 

అనిన ఏసి ధర్మనూనుం 

అనిన విని నిక్క మాడిన 

అనిన ఏన పాండవ్మాగణుం 

ఆనిన విని పాండవాాగజుం 

అనిన విని పాండవ్యాగజు 

ఆసిన విని పాండుభూవర 

అనిన విని పార్వతి 

అనిన విని పార్వతి 

అనిన విని పీతు(డై 

అనిన విని బోయకు 

అనిన విని ఖీష్మతోన 

అనిన విని మహాదేవుం 

అనిన మెచ్చి వృథివిం 

అనిన విని మొగంబు 

అనిన విని యంవిక తనకు 

ఆనిన విని యక్కురు వంక్ల 
అనిన విని యగ్గలంబైన 
అనిన విని యగ్నికల్పుండు 

అనిన విని యజాతేశ తుం 

అనిన విని యకాతశ్శతుం 

అనిన ఏని యజాతళ తుం 

అనిన విని యజాతళశ తుం 

అనిన విని యజాతశ త్రుం 
ఆసిన విసి యజాతళతుం 

అనిన విని యజాతక[తుం 
అనిన విని యజాతశ్శతుం 

ఆనిన విని యజాతళ,తుం 
అనిన విని యజాతశ్మతుం 
అనిన విని యజనపతి 

థభీమదాం[ధమవోభారతము 

85 

296 

167 

106 

194 

107 

118 

1/71 

185 

214 

అనిన ఏని యజ్ఞంబు 

అనిన విని యట్టు చేసెద 

అనిన విని యట్లు చేసెద 

అనిన విని యత్యంత 

అనిన విని యద్దేవండు 

అనిన విని యన్న కేం|ద్రుం 

౧న విని యపర్జాదేవి 

అనిన విని యమ్మహాదేవికి 

అనిన విని యమహేశ్వరుం 

అనిన విని యమ్మునివతికిం 
అనిన విని యమ్ము నివతికి 

అనిన విని యమ్ముని సిద్ధ 

అనిన విని యవ్వనితా 

అనిన విని యాజగన్మాత 

అనిన విని యాదంపతులు 

అనిన విని రజక ంబు 
అనిన విని యిందుండిట్లని యె 

అనిన విని యుధిష్షిరుం 

అనిన విని యుధిష్టిరుం 

అనిన విని యుధీష్టిరుం 

అనిన విని యుధిష్టిరుం 

అనిన విని యుధిష్టిరుం 

అనిన విని వారలు 

అనిన విని వాసుదేవ్సుం 

అనిన విని విషాదంబుతో 

అనిన విని సంప్రీతయై 
అనిన విని నురమునులు 

అసిన విని హర్షపూరం 

అనిన విని హుతవవుం 

అనిన విని హైమవతి 

అనిన నంతసిల్లి యేనిలు 

అనిన నంతసిల్జియమ్మ హీ 
అనిన నం|పీతుండైధర్మ 

అగిన నిగ్గ తోడియల;తి 

856 

179 

110 

408 

150 

100 

dD 

B08 

102 

155 

181 

71 

821 

828 

128 

27 

౨48 

107 

81 

119 

880 

142 

80 

415 

124 

824 

874 

897 

10 

881 

892 

287 

5% 

872 



ఆనుకొననికవర్వము 

అనీ సారదు.డువదేశిం 208 అని పలికి మజళియును 

అని నిజ నహజన్ము లయిన 271 అని పలికి మజియును 

ఆని నిర్ణ రావగా నందను: 202 అని పలికి మునిజన 

అని నిర్దేశించి 84 అని పలికి యా భూవల్ణభు 

అని నిర్దేశించి BA అని పలికి యామం[తణంబు 

అని నిర్దేశించి 119 అని వరికి యింకను నధ్యాత్మ 

అని నిర్ధేశించి 148 అని పలికి యిక్టినియె 

అని నిర్టేశించి 168 అని పలికి యిట్లనియె 

అని నిర్దేశించి 828 అని పలికి యిది యెట్లాకో 

అని నిర్దేశించి 929 అని పలికి రథవహన 

అనీ నిర్దేశించి 899 అని పలికి విశఇంబు 

అనీ నిన్టేశ్రించి 840 అని పలికి వీడుకొలిపిన 

అని నిథేశించి 945 అని పలికి వెండియు 

అని నిర్దేశించి B15 అని పలికి వెండియు 

అని నిర్దేశించి 859 అని వలికి కౌచవిధి 

అని నిశేశించి 409 అని పలకటయు 

ఆని నిర్దేశించి 879 అని పల్కి చరు తుళు 

అని నిర్దేశించిన 158 అని పల్మ్కినం బొండు 

అని ",శ్టేశించిన 209 అని పల్కి యమ్మ హాత్ముంరు 

అని వరిభాషించి 251 | అని పల్కి వెండియ 
అని పలికి $14 అని వ్యతకామేష్ది నేసినం 

అని పలికి కుశికుంగు 188 అని [పీతిలలికి యమ్ముని 

అని పలికి గోవునిచ్చితీ 188 అని బలికి జరామృత్యువుల 

అని పలికి జరామృత్యువు 984 అని బలు (మో+కులువేగను 

అని “నికి తమ కుబంబు 28 అని బోధించి 

అనీ ఒలికిన బార్వతీదేవీ 860 అని భీష్మండు వెండియు 

అని సలికినం బితృదేవతల 201 | అని భీష్మండు వెండియు 
అని పలికిన నతెని i ఆ వజయ. బెక్కం చేళ్ళన్ 
అని పలికి నారదుండు 979 అ దయను 
అని పలికి నీవు దేవా కిల్లి అని మటియును 

అని పలికి పాము బోయ 5 అని మజియును 

అని పలికి భరద్వాజుం 209 ఆనీ మజియును 

అని పలికి భీష్మం డిట్టను 241 అని మజియును 

అని పలికి మజియు 82 అనీ మజియును 
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అని మతియును 

అని మళియు కాంతనవు6 

అనిమివులున్ మహామునులు 

అని మునిపతి వలికిన 

అని మునివతి 'సెప్పిన( 
అని ముని సెప్పిన సౌదాన 

అని యడిగిన వతం 

అని యడిగిన నతండు 

అని యడిగిన నద్దేవుండు 

అని యడిగిన నయ్యావగా 

అనీ యడిగిన నాభూవతి 

ఆని యడిగిన యక్కురుపతి 

అని యడిగిన యాయమ 

అని యడుగుటయు 

అని యడుగుటయు 

అని యడుగుటయు 

అని యతడు వల్మె_ 

అని యనిమిషతటిసీ 

అని యనుజ్ఞచేసి 

అని యప్పగించి యాగం 

ఆని యవ్వింభుండు చలికి 

ఆని యమష్టావక్రడిశా 

అని యహింన తెజంగు 

అని యిటు లేర్పడం బలికి 

అని యిట్టందోలుం దన 

అని యిట్టాక్రోమధర్మంబు 

అని యిట్టు గంగాగుణంబు 

ఆని యిట్టు గంగాప్పుతుం 

అని యిట్లు గోవిశేషము 

అని యి ట్టుపదేశించిన 

అని యి ట్లువదేశించిన 

అనియి ట్టువదేశించిన 

అని యి ట్టుపన్యసించిన 

అని యిట్లు థీష్మండు 
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తం 

శ్రిమదాం[6రమవాభారతము 

అని యిట్టు భీష్మండు 

"అని యిట్టు ఖీష్మండు 

అని యిట్లు యమఖ్రాహ్మణ అ 
అని యిట్లు వ రిలునాలుగు 

om జాగా 

అని యిట్లు శివునకును 

అని యిట్లు స్నపనంగం 
లు 

అని యిజ్రేకృుడ( జెప్పిన 
0 7 

అనియనుం జెవ్పెనని 

అని యువదేశించి 

ఆని యవదేశించిన 

అని యుపదేశించి వెండియు 

అని యపన్యసించి యమ్మునీ 

ఆని యూఅడిలం బలికె 

అనియెం గావున. గుంతీ 

అనియె( గాని నామాట 

అనియ( దదనంతరంబ 

అనియె గోవుల పావనత్యం 

అనియె నంత నినుం డపర 

అనియె ననిచెవ్పి వీడొ-ని 
అనియె నని యవ్వాక్యం 

అనియె నని యిట్లు గౌరి 

అనియె నిట్లు ద్రథమ 

అనియె నివ్వాక్యంబులు 

అని యెణింగించి 

అని యెజింగించి 

అని యెతింగించి 

అని యెతింగించిన 

అని రట్టియెడం గొందలు 

అని రాజనంబు దో(వం 

అనిరామయైయన్న రాజన్యుం 

అని వగచిన 

అని వరమిచ్చి మహేందు(డు 

అని వితరిి_ంచి యమ్ముని 

అని విన్నవించి గంగ 

అని విలావంబుచేసి 



అని వెండియు 

అని వెండియ 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వండియు 

అసి వెండియు 

అసు దెదియు 

అని వెండియు 

ఆని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియ 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియు 

అని వెండియ 

అని వెండియు 

అని వెండియు నద్దేవునితో 

అని కాంతనవుండు సెవ్పిన 

అని నంస్తుతివూర్వంబు 

అని నకల ధర్మోవదేళ 

అని ననత్కుమారు (డభవ్నతో 

అని సవినయంబుగా 

అని నవినయ|వణామం 

అని నహోదర (వకొరంలు 

అని సాత్గవతేయు(డు గృవ 

ఆని సిగ్గున( జైన్నగు 

అనుగతు-డగు శిష్యానకుం 

అనుళు నమస్కరించి 

అనుచు నమ్మ హనీయ 

అనుజు.డొకండు వెంగలి 

ఆనుశాననికవర్వము 

అనుటయు 

అనుటయు 

అనుటయు6 బాండవా[గజుం 

అనుటయు గాంగేయుం 

అనుటయు దాశాయణి 

అనుటయు దేవవతుం 

ఉనుటయు ధర్మ జుండు 

ఆనుటయు ధర్మనందనుః 

అనుటయు ధర్మరవాన్యము 

అనుటయు నంబిక 

అనటయు నక్కటంబు 

అనుటయ నగ్గోవులు 

అనుటయు నట్టకాక 

అనుటయు నతండతని 

అనుటయు నతండతని 

అనుటయు నతండు 

అనుటయు నతండు 

అనుటయు నతనకి 

అనుటయు నత్రన్వి తనువున 

అనుటయు ననేకమాయలు 

ఆనుటయు నభవుంత 

అనుబయు నమ్మహనీయుం 

అనుటయు నమ్మహీశ్వరుం 

అనుటయ నయ్యశఖిల 

అనుటయు నవ్విభుండు 
ఆనుటయుగ్గనాకృ[త్రిమజన 

అనుటయు నాదేవ[వతుం 

అనుటయును సిరినాదు 

అనుటయు |బహ్మ యవ్విభు 
అనుటయు భవదీయ 

అనుటయు ఫీష్మండు 

అనుటయు మునివరు 

అనుఓయు లెన్సంగందలంచి 

ఆనుబయు వసివుండు 
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ఆనుటయు వారలందలఅు 

అనుటయ ళంభుండిట్లను 

అనుటయు సంతోషించి 

అనుటయు సందియంబది 

అనుడు ధర్మాత్మ జు? డతేనితో 

ఆనుడు నచట నున్న ముని 

అన్నడు వంటకముసెసిన 
అనుదు విషాదముతోడం 

అనుడు విహంగనాథుండు 

అనుడు నంతసిల్రియట్ల 

ఆను నిర్టే?ంచి యదిష్టంబు 

అను నెడనిందురండని 

ఆనుభ వించుచు గమనం 

అనుమానం బదియేల 

అసుమానింపకు మందుందు 

ఆను నమయంబున 

అనేకనహ[నంబు 

ఆన్న ంబు( దోయంబు నఖిల 

అన్నదానంబు ధర్మంబు 
అన్న దాననదృక మగు 

ఆన్న మిడిన మణీమయా 

అన్న మున దుగ్ధమున 

అన్నరనాథుతోడ 

ఆన్నెత త్వంబులకు 

అన్ని యిం దియముల 

అన్యమాంనమునని కాంగ 
ఆనం్యవర్దుండు దీను( 

ఆపగత కామరోష 

ఆవగత మోహశోకమగు 

ఆవరంబగు వపతుంబును 

అపుడు బుధ్యమానుని;గను 
ఆప్పదు వీక్షించి నత్యవరేయు 
ఆవ్పటికి వారు లేకున్న 
ఆన్సని పావంబు గాకుండ 
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థభ్రీమదాం(ధమహాఖారతము 

అవ్పళమేళ్వరుండు 

అవ్పర మేళ్వరుండు 

అప్పు డతిథీ [పీతి నతని 

అవ్పుడు 

అప్పుడు ప్రకృతిం రొటింగి 

అప్పుదు ఫాలలోచనము 

అవమేయ మవిబ్జేంన 

అ,పవాసియైనయననే 
ఆపన క్షంజై నను నీ 
అమర వల్టభుండు నమృత 

అమరవిభుని భగసహ్మాన 

అమరు మహాదేవు (డను 

అమరేం దుండు నముద్దతిన్ 

అమరేందు నిర్రించి యమృతం 

అమలంబగు కుశసం సరణము 
అమలాత్మ గోవు మూత్రము 

అమభినతరదర్భన్యాసము 

అనువస నమవస౦ బిత్చ 

అమితజ్తానము విజ్ఞానము 

అమ్మహాత్ముం డమ్మహీపతిలో 

అమ్మహాత్ముం డిట్టులను 

అమ్మహాను భావుండు నంసోర 

అమృతంబు దర్తభంబ 

ఆమృతక రాన్వయంబున 

, అమృతోత్ప త్రి నమయమున 
అమ్మిధునము బహుసంతాన 

అమ్ముని నభ్యంతరసదన 

అమ్మునివరు నాపర్యేంకమ్ము 

అఆమ్మునిశిష్యు( దయ్యువిద 

ఆమ్మెయి(బాపముల్ చొలియు 

ఆమ్మెయి నన్నలువురును 

ఆయిదు దెఆంగులందు 

అయినను 

ఆయ్యగ్నిదేవుండు 



అయ్యాకారపవనాగ్ని 

అయ్యెకర్మంబులదెన 

అరయంగం దత్త్యములను 

అరయ(గనాలుగు విధముల 

అరయ? గృష్టుం డధ్య్వరాత్మకు 

అరయ రుర్గమములు నతి 

అరయ మీక గృత్యమన్యంబు 

అరిగి తచ్చరణంబులకుం 

అరిగి యతనిచేయు 

అరియైన దీనుండై తను 

అరుణంబులును నకంటక 

ఆరుణధవళ మేచక 

అర్చించు నప్పు డయ్యంగన 

ఆర్థిగోరిన వస్తువులర్జితోడ 

అలఘుతవములు 

అలఘుతర నకలకామ్యం 

అలయూ (ది చెప్పియొక 

అలసతయున్ విలి త్రతయు 

అలుకీ(బురి నూర వనమున 

అలుకయు ననూయయును 

అవధరింపుము భూతంబుల 

అవని( బడ నీకళాఖ 

అవసీదేవతలా క్కెడం 

అవనీనురు (తు జవ 

అవసాతుండయి తద్ధక 

అవి జితేండ్రియబల 

ఆవివీట్టువెదర(రక్కటి 

అవియెల్లను వానప్రస్థ 

అవ్య క్రం బన(గా దన 

ఆవ్వాక్యంలు లాక్షర్ణింపుము 

అవ్యాక్యంబులు "సెప్పెద 

అప్విధంబున కొరాజు 

అవ్విధంబు నొక్కాక్కయెడం 

అవ్విభుండు 

అనుశాననికవర్యము 

60 

224 

ంప్యికేషంబున నశేష 

అస్థిగలిగహినమగు 

ఆ 

ఆక లియు నీరువట్టును 

ఆడ లేక యెవార్షనిజ లాశ యమున 

బడుదానిం జందెనరండేక 

అకృష్ణుడు నిజసామ్యా 

ఆగమాధ్యయనంబు 

ఆగమో క్రవిధంబు: _బత్యక్ష 

ఆగార్డీథి దన కొదమతో 

ఆచతుర్వింశతి త_త్త్యంబుల 

ఆచమనపూర్వకంబుగ 

ఆచరించు దండమడక్రోధ 

అచర్మణ్వతియనునది 

ఆచారహీనతయతి 

ఆబేంత పిదవదాన 

ఆజంతువుం గనుంగొని 

ఆవిప్రా ప్రమృ కులుగురు 

అడుచుం బాడుచు గుణములు 

ఆతండు దానికినతి 

ఆతడునగుచు భృగుని 

ఆత (డ నర్పయాగమను 

ఆతని యున్నెడయారసి 

ఆత్మ(జొంగ్యిమొక్కీయత (డాల 

ఆత్మజాతియందు నవుల 

ఆత్మ నద్భశత|పాణభయంబు 

ఆదియుగంబున నబల 

ఆదేవుజి త్రముననిడి 

ఆధూ+తోడం గుడిచిన 
ఆనరనాయకుం డొక 

ఆనిమిషగంధర్వరనుజు 
ఆనిమిషవరు(డివ్వెధమున 

ఆవత్సమయంబునశౌచా 

AB 

198 

222 

lak 

189 

118 

Boy 

248 

217 
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ఆపట్6దూలపోక నెరినంది 

ఆపోలంతియట్టు వల్కిన 

ఆభ్బ్చగు వంశపరుండు 

అభ్యఎతరంబు దాహ్యామున 

ఆయాసవడకుండ నర్థంబు 

ఆరాజకుమారుల మతి 

ఆఅరభణండు శుచిత్రంథ్రీ 

ఆర్థి సేన్నాకమంబున 

అలనేయి ముఖ్యము మసిషాదె 

ఆలునినిజజాతియందు 

ఆలువీద్దలాఅటులై 

ఆలేమను డర్శనునకు 

అలోక దానమన భూపాల 

ఆవేశించెద యోగ 
ఆననంబునను జిహ్వను 

ఆసనక్సుకాతుం డంగుష్ట 

ఆసముయంబున 

ఆనమయంబుననరుణో 

ఆన్యపద్దియొనర్చిన 

ఆహారముడిగి మహా శమం బు 

వ 
ఇంతకుమూలమై యిరువదేనగు 

ఇంతి(దావిడునని యంతియ 

ఇంతినా చెప్పినయిప్పావ 
ఇందీయములకంచె నీశాన 

ఇచ్చినం[బీతుంగై 

ఇచ్చిన వారలుకొన(గా 

ఇచ్చెద( గొందఅనెత్రఆి 

ఇట్టిటి యోగధర్మంఐనిన 

'ఇట్టివనట6 బొందునట్టి 

ఇట్టి సౌరభంబు 'సెన్నండు 

ఇట్టు వినత వట్టివట్టిన 
ఇట్టులురియాడు చిత్తంబు 

852 

ED 

180 

832 

898 

14 

192 

éa 

ఇట్టర్యావరంబున నంథ ఏంది 

ఇట్టనియె నప్పర్వతరాజ 

ఇటయడుగంగలవాంయై 

ఇట్లు కపటజయంబున 

ఇట్లు గాకాత్మ ధర్మంబు 

ఇట్టు గాననంజుడు నమలుట 

ఇటు గావించి యహరెం గని 

చనివ్వాదళవార్షిక 
షు 

నిర్దించి తేళ్ళ ణంబ 

నిన ల్మఎతగంబు 

ట్లు పరనుహర్షంబునం 

ఇట్లు (వవేశించియయ్యోగి 

ఇట్టు (వసన్నుండయి 

ఇట్లు మదనాగ్నినుదిలకొని 

ఇట్లుమాతకియమరేందుని 

కట్టు వారించియిడి కావంబున 

ఇట్టువినతయుందెంవు సేసి 

ఇట్టువినుచునివాతలంబునం 

ఇట్టుశ వియించిన నబ్బాల 

ఇట్లు నుదర్శనా వివాహోత్సపం 
y) 

ఇటు నిష్పంబడునట్టి నో బ 
ఇట్లు సెప్పిన సనత్సుజాతుం 

లి 

ఇట్లుసేసిశ క్రీియెలిను 

ఇతరులదానమేనిందమ 

ఇ తెఅంగున నొక్కటనె త్రి 

ఇది కషిలాదిపరమర్షి 

ఇదిబుద్దీయదియ్యపవంచంబు 
దం 

ఇదిమేలితెజంగు గొందలు 

ఇదియద్ధహనంబు తెజంగని 

ఇదియే టికార్యముగ 

ఇది శ్రీమదుభయక నిమి త్ర 

ఇది (శ్రీమదుభయక విమి త్త 

ఇది గ్రీమదుభయక విమి త్త౦ 

ఇదిశ్రీమదుభయక విమి త్రి 



ఇది శ్రీమనుభయకవిమి త్ర) 

ఇది సక లజనసామాన్యం 

ఇది సాంభ్యానము దీనిని 

ఇదిసాయుజ్యావా ప్రీ _ పకొరం 

ఇధ్మ ములుదెచ్చియిచ్చు 

ఇనశకిపావకభూమి 

ఇన్నియాచారములలోన 

జంట న 

ఇమ్మెయి(ోరిపోరినుది 

ఇమ్మెయిగుహ్యతలము 

ఇమ్మెయినలంగియొక 
ఇరుదెజ[గు విను తమము 

ఇరువడినాలనువారల 

ఇరువది మూ(డనువార 

ఇరువదిరెండవనా(డమ్ము ని 

ఇరువుర మేమువుట్టదు 
ఇల(జా(గిమొక్మి.యటు 

ఇలువెడలిపోయె నేమియు 

కొవినానాముఖముల 

ఇవి మూండు దెబంగులు 

ఇవి యెటి6గి యెసీడు బర 
ఇవి యెల్రన ఇాక్షోతేములు 

ఇవి యెల్ల విష్ణనందు 

ఇవి పర్ణధర్మ్యపకారం 

ఇవి కాస్త్రదృష్టమార్గము లవని 

ఇవుల నేడుదరంణుల 

ఇవ్విర్య ంబున 

ఇవ్విధంబున 

ఇవ్విరంబున 

ఇవ్విరంబున 

ఇప్విధంబున నౌచిత్యం 

ఇవ్విధంబున విండ్లు 

ఇవ్విధంబున పబుధులు 

ర్గ్ 

ఆనుకశకాననికవర్వము 

ఇప్విధంబున నద్ధజుండై 

ఇవ్విధంబున నుఖింజేసిన 

ఇవిఇధముగాంచు యోగికి 

ఇవ్విధమున గోవునిచ్చిన 
ఇవ్విధమున వినోదింప 

ఈ 
ఈకవిలాభ్యానము సుక్టోకము 

ఈకమలవనము చేరువ 

ఈ్యకియ నావశంబగునే 

ఈతేం తంబు వరించిన 

ఈతడు దక్ళ_(గ నొరులకు 

ఈతెరువు లాదరింవ(గ 

ఈతెఅంగు లెల్ల నెజింగి 

ఈ రైవతముల నన్ని టి 

ఈనామ నిర్వచనములు 

ఈనాలుగు ఆఅగులందగ 

ఈనీతులకు విరుదగ్ధము 

ఈనెంజీగని కొని శూధుం 

ఈనెజి నిలుచుట గలుగదు 

_౭బభోధం భవా 

ఈపాము: జంప |బదుకునె 

ఈమూడు తెఅంగులజను 

ఈ యనృతవర్శనము 

ఈయాగారాభాకయం 

ఈయాబును మంచి తెరువు 

ఈయితిహానమార్యసభ 

ఈయుప సాన మచలిత 

ఈలోకం చేటికి మన 

ఈవాక్యంబులు భూదేవావలి 

ఈవిధ మెమ్మెయినైనం 

4 
ఉండు నన విని విహంగ ఓం 
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ఉగత్వమున( |బతాపోన్నతి 

ఉచితంబుగానెలినుగ్గడించిన 

ఉత్తమపథంబు ధర్మా 

ఉత్తమ్మదాహ్మణుం డొకనికి 

ఉత్తమ శద్ధలేకున్న 
ఉత్స రకురు భూమియొ 

ఉదకంబు అందుండి 

ఉదకము రకకంబగుచు 

ఉద్యోగము [పియవాదిత 

ఉన్న గని యప్పడతి 

ఉపవానములు మౌనముర్వీశ 

ఉపవానవిధి యోగ్యతయును 

ఉపవవాసాయాసంబును 

ఉపహార నమర్చకుండగు 

ఉలుము గొన్నవాడు తొలుమేన 

ఉవిద మునియోగబల 

లిం 

బుతుమతి గాక శుద్దతయు 

ఎ 
ఎంత నిష్టగలిగెనేనియ 

ఎంతెంత మేలు చేసిన 

ఎక్కు.డు దినములు శుభములు: 
ఎచట మెలగె చేమి యెట్లుండె 

ఎట్లంటేని 

ఎట్టనిన దృష్టారిష్ష వికృతులయి 

ఎట్టివి కర్మంబులట్టి 

ఎత్తికొని పోయి తనప్పరి 

ఎదుర్కొని (వమణా పూర్వకం 

ఎన్నిసిమిషములు రైవత 

, ఎన్నియేగులు మనుజుని 

ఎవ్వుఢు ధర్మంబు నెక 

401 

874 

ఎట గిన యవ్వెను(వేంగు 

ఎటీంగి కూడుకొని గోవుల 

ఎజుక గలిగి వీదప నేని 

ఎల్ట పుష్పంబులు నెక్కాలమును 

ఎల్టవారు దమకు నెంతగూర్తురు 

ఎవ్వ(డెలు(గబడిన 

ఎవ్వనికి బుథైనేనియ 

ఎవ్వరు ధర్మంబు నడ 

ఏ 
ఏకభుక్షవత మెంతయు 

ఏకా[గచిత్తుండ వె 

ఏటి దరికిం దిగువేంబడి 

ఏతద్విషయంబయిన 

ఏతద్విషయం లైనది 

ఏతెంచి నిభృతిమై నీశ్వరు 
వీనడు(గంగ నారదముని 

ఏనమరేందుండ నాందగు 

ఏనుంగు నెక్కి వెక్కేనుంగు 

ఏనుగృష్టు నెబుంగుదు 

ఏనుదండ (సణామం దాచరించి 

ఏనును భార్యయు బంధులు 

వీనునుమీరు నేలమశి 

ఏనును శిష్యుల 'కేఎ 

ఏను (టనన్ను (క నైనం 

ఏను[బహ్మముఖంబున 

ఏను వలదని చెప్పిన 

ఏసూజేండ్రకు( బుట్టు 

ఏనెలి(గి నంత నెప్పితి 

ఏనెటుంగుదు నితండు 

ఏనెవ్వత నైతినేమి 

ఏనేమి తప్పు చేసితి 

ఏనైమేల్యనునంతకు 

ఏనొక్కటి యడిగెదం జెపుమా 

182 

877 

860 

120 



ఏనొల్ల( గాక భన్మము 

ఏము గోవుల మనవుడు 

వీయువాండుండ నమ్మేమి 

ఏవిధమున నోవిన యతి 

రం 

ఐనను మీరడిగిన 

ఏ 

ఒంటి మెయినుండ( గాము 

ఒండొరుల శంకించి శవధంబులు 

ఒకటి గొలనిలోన నుండు 

ఒకటి గొలనిలోన నుండ 

ఒకటి యడిగార గృవ 

ఒక తతి దేవతలకు 

ఓక తి మునివర్యు లొక్క_ట 

ఓక దానవుడు జగన్నా 

ఒకనాడు గోవొకటి 

ఒకమ్మిపవరుండు ననుఃగని 

ఒకశులు సూచిన మది 

ఒక్క(డొక్కని చేత నెక్కుచు 

ఒక్కనా6 డవసరంబు గాంళి 

ఒక్క-యితి హాసంబు సెవ్పెద 

ఒక్క_నృగాలంబు నౌకవానరం 

ఒక్కింత సేవునకుం దెలినె 
ఒప్పు నవ్వనంబునం 

ఒరుల మెచ్చక 

ఒరువచ్చిన దీవంల 

ఓంకార వాచ్యమది 

ఓషధులమృతమయ్యుత్త మ 

కాపరమిక మనునది 

జావరమికాభి ధానంబు 

ఆనుశాననికవర్వము 

112 క్ 

174 
4 కడుగొ వ్వివాండు లోకము 

991 కద్రువ గన్గాని సంతో 

క్మదువ షెలికిం బోయి 

కనక మాయుః,పదంబు 

872 | కనకము ధేనువుల్ మణి 
కనకము రజతము 

శ] కనభఖలమున గంగా ద్వారము 

207 క నియజ్ఞనవతి బుత్విజు 

౨0% కని యప్పానకుం వావక 

al కని యీధూళికిం గదు 

189 కనుగొని పశ్చాత్తాపం 

B90 కనుటరిది యొండుమెయి 

200 కనువెలుంగు వేదవ్యాన 

804 | కన్ను మనంబును దనిసిన 
177 కవిల యిచ్చిన వానిన కాదు 

248 కమనీయ హంనకుల 

254 కమలదళమున నున్న జలము 

867 కయ్యమునకు నెవుడు 

60 | కరి కచ్ళవముల చెన్నె 
242 | కరి చెలంగి నీమీద 
48 | క్రరివతి నీరు [చావులకుయగా 

99! | కరుణ మొగమునకదు 
807 కరుణాఢ్యుండగు పరాశరా 

11 | కరువున( టోసిరో విధుని 
205 కర్షశ్ళంగాక్ని ఖుర 

కర్మ ఫలములు గుడిచిన 

కర్మములకుః గర్తగా 

కలదది యూరకకానంగ 

కలదొక రహస్య గోవన 
కబడో లేదో యనియెడు 

851 కలమెయిః బాలనేత 

8561 కలయ(గ [జూడ 

485 



486 

కలిగియుండియు( దెవు 

కలుగునె యమోఘమణగు 

కల్లు తాగుట గురుతల్ప 

కవినిఖ రంబులెన ముని 

కళ్యప్నాతి విశ్వామ్మిత 

కళ్యపుభార్యలు కృదువ 

కొంచినిరూవించి యా 

కాంత జాత్యంధుడు 

కొంస్యోపదోహయు 

కాదని పూని పల్కుటయు 

కానకు నే(గ తాపనులు 

కానతపంబును విద్యయు 

కాననము గిరులు నదులు 

కామములు భోగముల 

కామరసమున నతి 

కామార్థంబులు మోమో 

కారుణికత్వధుర్యుండగు 

కారు దుర్యోధనుండు నీవు 

కార్త బాయసమబ్బ 

కొర్తెం మైతృకమగు 

కార్యమగుటయు నరిగె 
కాల గేల(గోలం గపిల 

కావున 

కావున 

కావున 

కావునం బతికి 

కావున. గాంకాధర్మము 

కావున. గామ్మకోధము 

కోవునం గుడునక 

కావున జెలువులు 

కావున గౌతవంబున 

కావునధర్మంబు 

కావున నత్యాద రంబున 

కావున నధ్యాత్మక 

త్రీమదాంధ్రమవాధారతము 

898 

29 

కావున నన్నదానమున 

కావున నాచారపరత 

కావున నిందజునడుగుం 

కావున నీవడిగి మేలు 

కావున నీవు నిన్నిచ్చినం 

కావున నుద్యోగంబును 

కావున నుపవాన [వత 

కావున నెల్లు. జంపురు 

కావున నేవిధమున 

కావున నొల్జినుబది 

కావున భవితవ్యము 

కావున భిక్షు( జేరరు 

కావున భూమియు 

కావున మాంసమువై 

కావున మీకుం బియముగ 

కావున లోభమువిడచుట 

కావున వారలు సర్వా 

కావున వారికిభక్తుండ 

కావున విను (తివర్గంబు 

కావున విపారాధకు(డై 

కావున విష్ణుని వేళ్ళను 

కావున (్రార్ధ క్రియలకు 

కావున సాగ్నికు6 డయు 

కావున సువర్షమ నదృళ 

కాశిరాజ కన్యకలకు 

కిసియమి నంగవర్దన 

కిల్చెషంబు గోశకృన్నూ[త 

కీడౌకష్టు లేదు కృత 

కీరనీయ( డైన కేళవు 

కుటిలంపు(దల(ప్పున 

కుడిచిన యప్పుడ యోగము 

కుడిచేత బిదప గాచే 

కుడుచుట కటుట 

కుడువునకు ముందరౌడ్డు 



కుడువు నిదరయ 

కుల కన్యకలకు వేఢుక 

కులమునురూపము 

కులమునువిద్యయు 
కులమునుశీలము 

కులమునునమ్మాన్య 

కుల వయోరూవ శీల 

కునుముములగంధము 

కృ త్రికాంగార సం నేవ 

కృష్ణుండు 

కృష్ణునకు? (బణమిల్లి 

కృష్ణుపాలికి బోయి 

కొండొక కాలంబునకు 

కొంతవడికి( దెప్పజి 

కొడుకుల. దించితెల్చె 

కొడుకులు బహువిధు 

కొనియంత నిలువక 

కొమ్ముల( గాళ్లంబిందిగ 

కొలను వెడలి వినము 

కొలుచపహరించునన్న రు 
కోకిలకులగంధర్వా 

కోవమున( | బసాదంబున 

(కందున మేను నిదియ 

[కూరవుభూతముల్ 
కూరునకు నా న్తికునకు 
(కేవులు దోరాదుర్గతి 

1కోధకామాదులై న దురుణ 

కోధలోభ కామానృత 

కర 9బంధథు( డనగ 

శతిియాదుల చేతనుం 

క్షతి9యుం డశ్వంబు 

128 

10 

255 

14] 

115 

107 

198 

287 

80 

898 

894 

ఆనుశాననికవర్వము 

కృత్తిం యధనము భాగము 

కృత్తి్రయలకు వివ 

క్షమయు నత్యంబు 
క్షరు;డు నక్షరుండు 

కాత్తమం్యడు బుధులు 

శీరము దధియను 

కుత్చిపానులచేం గడు 

శేతంబు పురుషకారము 

గ 
గంగా తరంగ శీకర 

గంగా తీరంబునం (గతువు 

గంధపుష్స మాలికా 

గంధమాదన సంగత 

గతివతియ చువ్వె భార్యకు 

గరగ లొసగిన నరుడు 

గరుడ వృషవ రాకాకల్పెతా 

గరుడారోహణ లీలా 

గాధి యమ్మునివ్పుతు 

గార్గ్య గౌతమ కాత్యాయ 

గిరిబయు గిరీశుడును 

గిరివనదుర్గము లందును 

గుణముల( బౌండ (డు 

గుదతబము( నొవ్వందోమిన 

గురుని మాట సరకు 

గురునువదేశము 

గురు కూషకులును 

గురుప్క కూషానుహిమం 

గూనివా(డునువిచ్చుక్ష 

గృహస్థ ధర్మ |వకారంబు 

గృహస్థ ధర్మాను షానంబు 

487 

118 
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2p 

118 

180 

B29 

24 

07 

B89 

868 

90 

870 

hd 

72 

69 

19 

275 

189 

200 

272 

210 

£50 

270 

150 
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498 

గొడ్డు బడుగు. దెవులు 
గౌజియ నంజారు ఖిడ్ణంబు 

గోఘ్బృతంబు పాకించి 

గోదాన విధము సువధ 

గోలోకంబునకు ముఖ్యు 

గోవగ్నిమయ మమృత 
గోవిశేష మర్ధినీవు 

గోవిషయ వాక్య పరన 
గోవునకు [బాహ్మణుల 

గోవులకును గోవులు 

గోవులకు మేలు సేయంగ 

గోవులకై మొండెను 

గోవులపా లమృతంఐని 

గోవుల విపుల కిచ్చిన 

గోవులు మొదలగు తిర్య 

గోవులు నూర్యునియుజ్యల 
గోవులెక్కుడు తపో 

గౌతమీలుబ్ధక భుజంగ 

గౌరియగు కన్య వరదా 

(గువ్వ [గద్దదివ్యా 

| ఫం 
ఘనతర కంధరుండు 

భునతరమగు [హీ 

ఘను(డగు కాలుని 

ఘతము సాలమివర్తి 

చ 
చేంచుల( జిగురాకు 

చేండదేవుక బశ న్ని 

చం దార్భనక్ష[త నహిత 

చచ్చిన నత్తపన్వినతి 

చతురవు వివేక విభవో 

చతురా శ్రమముల తోవల 

చతుర్వింకతి, తత్త్వ ంబులు 

147 

105 

24 

176 

185 

885 

ఠీనుదాంద్రమవాోభారతము 

చని దానిచుట్టు మందెడు 

చనినన్ గరుత్మంతుండు 

చని భీష్మని వీరఠళయన 
చని యల్బళరీరుండై 

చనుదెంచి పామునకు 

చనుదెంచి యర్షునకు 

చయనంబుల బుగ్వేదం 

చరితం బద్భుతము 

చరియించు భక్రజనుల 

చరువులు నమ్ముని 

చా(గ్మిమొక్కి తప్పునై(వు 

చిగురుటాకుల గాసి 

చిచ్చఅ కన్నదరు లెగయ 

చిితకూటజన స్టాన 

చిరకాలంబున సాశా 

చుట్టాల నీదగు చెట్ట 

చూవినం జూచి 

చెవ్పీనం గోవమున్ 

చెప్పిన భయంబును 
చెప్పిన విని భవాని 

చెప్పుమనిననప్పరమే 
చెవ్పుము మతియ 
చెలులుంజుట్టలు సంబం 

చేత(గొని యుప్పు నమలుట 

చేతనుండగు పురుషుని 

చేయం డప్మాతవ్యయ 

చేయుదెంతయు మే లైన 

చేయునది లేక నిర్ణర 

చేరి వినయావనతుం 

చేరువ తీర్థము కంటెను 
చ్యవననందనుందు 

చ్యవను(డుగ విజాతు(డు 

చ్యవనుని నహుషుని 

ఛ ఛండోజ్ఞున్నకైనను 



ఛత్తృమిచ్చి కాంచు 

ఛాయ నతిథి వర్గంబు 

జ 

జగదవనవినోదానత్య 

జనకుం డధికుండు 

జనకుండు గౌరికిన్ 

జనకు(డు వేదుక 

జననాథ విను తపస్వ్వా 

జననిం వాసి జనించు 

జనఫీజనక గురుల 

జననీజనకులచే 

జననీజనకులు దక 

జననీజనకులు లేకున్న 

జననీ నీవమృతంబు 

జనవతు లౌదమ 

జన వతులకు( గ ర్రవ్యము 

జనములు దుస్ఫష్నం 

జనవర కృమి గర్దభ 

జనవర తీర్థ విధాశంనన 

జనవర పుణ్య కర్మముల 

జనవరమాంసము చవి 

జనవరయన్నదమ్ములు 

జనులకు(గిడు రోయక 

జనులకు నిం|దుడు 

జవపములిం దెల్సనుత్తను 

జలచరములవై నర్మిలి 

జిదన్వన నన్నిథభమై 

జలముల మీనును 

జలముల నూచుచు 

జూములును దివసములు 

జాలరులు వలల నచ్చటి 

జాహ్నవీకేవికి జనకు(డై 
జిహ్వ మరల బడ(గ 

బీహ్ష సోము(డు వాణి 

అనుకాననికవర్వుము 

శక్తీ 

280 

బీవు(డు జీర్ణళదీ రము 

జూదరి గరదుండు 

జాతులయెడ గోవుల 

జ్ఞానమున విముక్తి 
జ్ఞానుల యీపనికై 

జ్యోతిస్సాలోక్యకులో 

జ్వ్యరమున గుల్మ వీడ 

త 
తండి పిమ్మట నన్నయ 

తగనియది యెద్దియెన 
తగిన కెజంగు నెప్పేద 

తగిన యట్టి ధూపము 

తగిన వరునకు నిచ్చిన 

తగు బుద్ధి లేక సంపద 

తగు భృతుక్ణలః (బోవ 

తక్పుతపొ[త క్రమం 

తత్వమున గల్లుమూ 

తదనంళరంట 

తదనంతరం 

తదనంతరంబ 

తదనంతరంబ 

తదనంతరంబ యకుంరిత 

తదనంతరంబ ఏిపులుం 

తదనంతరంబ సొర 
తదవనరంబు ననంగా 

తవకడకు నారదుడు 

తనకుం జండాలత 

తనకు; గలయట్టి 

తనకు; దానకల:డు 

తనకు నొాక్యతాపసుం 
తనకులము వీతహవ్యు 

తనతేతికినిచ్చిన 

తనతన వర్దంబునకు 

క్తి 

841 

196 

208 

110 

B18 
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తనతనువు వనిత 

తనపాయెడు పనికిం 

తనయ నొక్కని కిచ్చి 

తనయింట. గలుగు 

తనయుని. బడయుట 

శనయుల దెగటార్చి 

తనలావున కథక 

తనవనతియెన క్ళదువ 

తనయ మేసి నీర్ముదావి 

తను. గను(గొనియెడి 

రను. జూవి యోడ 

శను నమలిన వానినమలు 

తన్ను వెజ(గు పడిచూదు 

తన్వి సాత్విక రాజన 

తపమని యార్యులు 

తపమునను (హ్మచర్య 

తపము వెంపుల సురభి 

తపముల దానంబుల 

తప ముల్లముకల్మష 

తవ్పక కాన్స(గలేమిం 

తమకు ధనము లీక 

తమశాలికి( దగుకర్శ 

తమతమ కర్మ ముల్ 

తమ తమ సారములకు 

తమ బంధులు(దారును 

తమముందటితెఅం 

తమయంత నెబుంగరు 

తము విశసించుటకా 

తమ్ములను గృష్టుయను 

తజెయైన మనుజులు 

తల; జీర శుట్టియును 

తల దిక్కుగ వల 
శలవై జాహ్నవివాలుక 

తేల వినిరి వెల దగగ 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము 

13 

18 

తల్లి; దండి బాసి తనయంత 

తల్లికిం దం|డికి నుతులకు 

తల్లి 3అ(గ౧ ముదము 

తల్లి గోవు వృషము దండి 

తల్లిదండ్రులమ్మ( దనయు 

తాతపాద పద్మములు 

తాత్వికములైన పురుష 

తాన దికృతి దనకిట్టు 
తానును వేతొక్ళ_ 'సెజ్టం 

తాను పచిత్వం బేమిట 

తిరిని యనియు నన్న ంబు 

తిలదాన మఖిల దానంబుల 

తిలపాయన ఘృతములు 

తిల వీష్టము దధి దుగ్ధం 

తిలరాకి యిచ్చిన( గలుగు 

తిలలు పితృభోజ్యములు 

తీర్థ భజనంబునకు నెందు 

తెచ్చి గించి క।దువ దీతి 

తెచ్చితి బుత్విజుల్ వచ్చిరి 

తెప్ప దెరలంగ బండు 

తెరవు( దవ్చి తూం గాడుచు 

తెరవున నొక మిధునము 
తెఅవ యెడం బాటు 

తెపుళులు గొన్నవారి కవి 

తొలుమేన నహింసారుచి 

తొల్లి నిర్జోషచిత్తత 

|తివధగానేవనమున 

(తిశిఖరంబను వేరి ధాత్రి 

త్వరిత విహిత గాఢ 

దంతధావనము మూత్ర 

దంతి యడుగులోన! దక్కిన 

దంతి ననంగ భూరిమద 



దమమును దపము నహింస 

దమమును దపము నహింస 

రర్శన [పీతి వారివైం దగుల 

దశ కల్ప నహ్మస్లంబులు 

దాన( జేసి తదీయ మహా 

దానన చేసి యతనికిన్ 

దాన నీయడిగిన యర్థంబు 

దాన [పపవణయు పాన 

దానము ధర్మము దప 

దానమును దపంబు 

దానము యజ్ఞ (క్రియగా 

దానము లన్నిటికిని 

దానము లాదెగా6 గలుగు 

దానము సమ్మగ ఫల 

చాన రతులు నక్షము 

దానార్హ్హవస్తులలో 

దానిం జఇప్పెద నవధరింపుము 

దాని; గని పాక్షశాసను 

దాని కమ్మును లెల్బ(జిత్స 

దానికి దివిజ అసూయా 

దానికి నేను జిత్తమున 

దాని తెజంగు నాకెణీంగిం 

దాని నెజింగి గృహంబున 
దాని నెణింగి భూనురత 

దాని చేరు గోలోకంబు 

దాని మీదనుండి వాని 

రాని యుదాత్త వృత్తము 

దానగోవవానముల నన్మా 

దాయ ధనంబు నంగర 

| దారి ద్యాముచే( గుందుదు 

దానత్వమొఐది యదల్పు 

దానియె న సవతాలికి 
డినకర చిత్త స్పష్టము 

దినమున సురతం 

దినము రాత్రియు బుతువు 

56 

ఆనుశాననికపర్వము 

94 

276 

125 

59 

241 

1౯4 

Bat 

214 

284 

267 

187 

187 

146 

158 

248 

293 

248 

54 

808 

109 

151 

115 

105 

218 

158 

48 

a7 

220 

15H 

188 

887 

86 

214 

254 

114 

దినము వంధ్యంబు గాకుండ 

దివియలో( బడు. |బువ్వు 

దివ్యపరిమళ ౦బు నవ్య 

దివ్యబో ధమహనీ యుండు 

దివ్య బోధాడ్యు వేదవ్యాన 

దివ్యముని యగు కాళ్ళోవు 

దీనికి నఖలా[శ మ 

దీని విఘటింపం జేయుదు 

దుందుభినిస్వనములు 

డురితనము లనేక ములు 

దుర్యోధనుం డకిలోభం 

దుష్టయెన గోదానంబు 

దూరాగళులు నపూర్వు 

గ్రేవగృహము కదవీథి 

దేవతల జితతఫము 

దేవతలకు నగవు 

దేవత లర కునుమ 

దేవతలా: కొని దేవతా 

దేవతిర్యజ్న రస్టావరా 

దేవదేవ జీనాత్మక 

శే: నీదగు కారుణ్య 

దేవవిత్స సమర్సనా 

దేవశర్మ యనుముని 
దేవాతిథి పితృపూజలు 

దేవానీదు [పసాద 

దేవా విశ్వము గలుగుట 

దేవా వెశంహెయనుండు 

దేవా వైశంపాయనుండు 

దేవా వైశంపాయనుండు 

దేవా వైశంపాయనుండు 

దేవా వెశంపాయనుండు 

దేవా నురయుద్ధంబున 

దేనాహుత వహవరి 

దేహంబనియెడ నెరువు 

281 

lig 
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దేహగత భూప్రభృతి 

దేహాఖి మాన సంభృత 

దైవంబున దైవము 

దైవంబొక కర్మవర్శన 

డ్రైవగలి( జేసి తనుకుం 

దెవకార్చలిపుడు తామన 

దైవిక కృత్యంబులకు 

దొర కొనని వాని(గోరక 

దొర కొనని వాని(గోరక 

(దవిడ కళింగా శీనర 

(చుమముల దళకునుము 

(దోణ కర్యపదంబున రూఢ 

ద్వార వతినొక్కనూతం 

ద్వాజథామినికి నధర్మ 

ధ 
ధనము గలిగి యండి 

ధనములు చెడిన వాంధ 

ధనములను దానములు 

ధనవాంఛనిరాయుధు 

ధనియధనుండు రూవని 

ధిరణియు( గాళ్యవ 
ధరణీ దేవక్నేతము 

ధరణీ సుర జనన 

ధరణీ నురధన హరణ 

ధంణీ సురరాజ వణి 

ధర్మంబు నానావిధంబు 

ధర్మంబు భయమున 

ధర్మదేవత నేనుదగ 

ధర్మనందండు పితా 

ధక్మపథమున( ఐనిచి 

ర్మపు్కతుండును దమ్ములు 

ధర్మములకు నంజ్ఞ 

ధర్మములు దానములను 

£78 

818 

102 

B48 

B27 

£88 

198 

94 

£70 

108 

26 

9 
160 

B78 

579 

శ్రిమదాంధమహాభారతము 

ధర్మా ధర్మ విదూరనీతి 

ధారాయుతంబుగా నడచు 

ధూపదానంబుల యందు 

ధృత వేదఠ్యజనానల 

ధృతి పూనమి( బకృతికి 

ధృతి విజ్ఞాన శోద్ధలు 

ధేను (పమాణమగు 
ధ్యానంబిం దియవృత్తుల 

ధ్యానమున దర్శనీయం 

న 
నక్షత విశేషం బాళర్ణిం 

నగుచుం గ్మదువ 

నడవ మదాత్మయగ్ని 

నను ఇద్యుముం డివ్విధ 

నను నిండు రెండు లోకము 

నను నీడా. చెదనన్న 

నన్నుం గనుగొని నీవు 

నన్నుం గానమికింగలంకో 

నన్ను సీవడిగిన యట్టు 

నమ్మి యిల్టద్ర వెట్టిన 

నయనములకు( జిత్త 

నయ మిట్లారగనాత 

నరకం బెట్టిది కల్మష 

నరక వాస కారణము 

నరనాథ కాలహీనంబు 

నరనాథ యహింసాగుణ 

నరనాథుం డై యుండియు 

నరవర గౌతమునకు 

నరవర దుర్దాంతు లయిన 

నరవర పొల్చు నోఘవతి 

నరవర యర్థంబును 

నరుడు జరాయుజము 

నర్మద నాడి భూనాథ 
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నలినంబులు జాజులు 

నల్లఃగా జేయువార 

నహుషుడు భూపాలనము 

నాకనిన యాశ్ళగ్యంబు 

నాకవతి యిచ్చటకి 

నాకు (గతువు చేయింవ 

నాకు నివ్వర మిమ్మని 

నాతి తీర్థ చేవసంబును 

నాతి విన్నుగహచారంబు 

నాదిక్కు గనుంగొసీ 

నానాతీర నలత 

నానాత్వైకత్వముల 

నానీ సంవాదము 

నాయంగంబుల నెల్టం 

నారదముని నాయకుని 

నారాయణ వదవాచర్థం 

నారాయణ సౌహార్టో 

నారాయణాంకతల మున 

నాలుగా| శ మముల 

నాలుగువాతుల నాతులు 

నాలుగు ముఖములు నీకు 

నావచంబు నట్టుల 

నావిని భవాని పురుష 

నావుడు నరుంధతి యర 

నావుడు మీలోపల నొక 

నిందితాచారయుతీము 

నిజదారవరులు నంతత 

నిజరర్మ నిరతుండ్రె 

నిజేచ్భమై వద్చినయుచ్చె 

నిటలంబు కనుదెజచు 

నిత్యనత్యులు శౌచ 

నిత్యుండాత్ముండు దేహ 

నిదచెంపు న్మిద న్మిగషాం 

నినునే మజతునె నీదగు 

ఆనుశాననికపర్వము 

2B6 నిమి యక్కుమారునకు 

నియతియు వినయము 

నియతుండై తలంచిన 

నిరువకరణ మనంగ 

నివ్వెఅపడి యుండనయ్యండ 

నిశ్చితంబుగా నొక్కెడ నుండి 

నీకుంబుైడి కొడుకు 

నీకుం బుతోత్ప త్రి 

నీకును నేను బుత్రుత 

నీకు నే ననుజ్ఞయిచ్చితి 

నీచ కాద వైశ్యనృవ 

నీదగు తనువున దివ్యా 

సీపనుపు చేని |బదికెద 

సీబుద్ధి ధర్మైకనిష్ట 

సీయడిగిన గూఢము 

సీయడిగిన యట్టిదానికి 

నీయాజ్ఞ( జని కమనీయ 

సీరుంబాయంగః జల్లి 

సీవలసి నప్పుడట్టి 

సీవా చ్యవనుండును 

నీరాహన ,మయ్యెదరద 

సీపిట్టు నన్నునడిగితి 
నీవు గతంబు/ నాగదగు 

నీవు గెల్చిన దాన్యంబు 

నీవు నామనంబరసి 

నీవు నామాంది వేడుక 

నీవును నవధానము 

సీవునుమత్సం పూజ్య 

నీవును మృత్యువు. బావ 

నీవు మమ్ముబోధింపంగా 

నీవు రుచి గాచు నప్పటి 

సీవు కోకంలు దక్కుము 

సీ వెట్టి పురుషులయందు 

నీళ్ల నాడకిమును పూంత 

198 

త్ర] 

తగి 

290 

155 



414 

నృవ యీయాఖ్యానము 

న్చవ వరవూరా హం 

నృవ వైష్టవధర్ముము 

నేయి పాలువణిన 

నేయి మధువు సక్తువు 

నేరిమి దానిను పేక్షం 

నేర్చి యలజడి ( బడిన 

న్యాయార్థితం వైన యర్థము 
న్యాయార్జితమగు నన్నము 

అచు 
అ 

పంచ పర్వనురతీ 

వంచ వింశ మధిషాన 

పగలును రేయు! గుడ్చి 

వట్ట నగలింటి నూర్యున 

పడి యొక్కిం కసేపు 

పతి తనకునేమి యిచ్చిన 

పతిభక్తి ముఖ్యధర్మ ము 

వతి మతము గొనక 
పదంపడి 

పరంపడి ధనదుండు 

వదవడిన యమున 

వదపడి యక్కుమారు(డు 

వదియను నూలును వేయం 

పనిదిన నప్పొఖింతి 

పనిచిన యస్పలుకులు 

పనుల యెడమాబు 

వరదారగమన దోషము 

వరదారగమన మొప్పదు 

పరరారల యందును 

పరధనంబుల కాస 

పరధన పరదారల 

శర బలమువై నడరి 
' పరమగు నీవతమున 
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254 
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శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము 

పరమజ్ఞానుల యొద్దను 

వరమజ్యోతి యనంగ 

పరమతప మాచరింప(గ 

పరమతేజంబును బరమ 

పరమదేనిస్థతోడ [బహ్మ 
పరమపవ్శితముల్ 

పరమమైన యీధర్మంబు 

పరమబహ్మం బన(గా 

పరమమం్మళ విధుల 

సరమ వినీలియై నెజ(గి 

వరమ సంన్కృత యగు 

పరమానుష్టేయ౧బిది 

పరమేశయాసురి 

పరమేష్టి చెవ్పినపరను 

పరపరాముందు గిన 

పరళశురాముందు భృగు 

పరిగృహీతు లైన 
సరుషత్వము లేకంత। 

పరునని వల్కు బొంకు 

పజతెంచి పరమాదరం 

వలల వృథాపభుక్తి 

పలికిన దళ్లణంబ 

పలికిన నవ్పర మతపో 

పలికిన (బాహ్మ ణుండొ 

పలికి యంతర్జి తుండయ్యె 

పలక వలదు శౌద క్రియ 

వలుదెజంగుల వంట 

పలువురు [క్రీడింతురు 

సలుసదువులు సదివి 

పవను( డాకసమున 

వసులం బాలించు నతండు 

పాండవా[గజ నముషుం 

పాకనంవద సుమళులు 

పాడ్యమి, వితృయజ్ఞ 

పాతివత్యము గలిగిన 
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పాద పాయూపస్థపాణి 

పానీయ దానముత్త మ 
పాపంబు బుణ్యమును 

పాపంబులను ఛభయంబులు 

పామును మృత్యువు నేనును 

పారంబు లేని ధర్మా 

పారావతములు కుకములు 

పారాశర్యాదిమునులు 

పాతిననాతని వెనుకన 
పాణిఫీతిదో(ప( బల్కా 

పాదరోగుల శగివద 

పాలుగడు( బెక్కు_దాని 

పావక్షునిం (బస్తుతించు 

పావనందులలో నెల 

పావనము నువర్తము 

పావనమని [కతిసెవ్పిన 
వండ సంబంధమున 

వితృకరంబునర బిండంబు 

పితృకార్యయజ్ఞముఖ 

వితృ పూజ సమ్మగ్యము 

విశృయజ్ఞంబునకు 

వితృయజ్ఞ్మపకారం 

పిలకాదుల గంతులచే 

పరిచి యేకాంతంబున 

పట్టి యప్పుడమిజేని 

పుణ్యంబగు నితిహానము 

వుణ్యంబులైన యరణ్యం 

పుణ్యక ర్ము లుహార్షంబు 

పుణ్యదినమునందు భూను 

పుణ్యపాపానుగుణభ గి 

పుణ్యఫలకాలమున 

న్ పుణ్యస్థలముల నెల్ల 

ఆనుశాననికపర్వము 
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119 
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279 

224 

వుణ్యాంగ నాకారములు 

పుడుషవరుతార యద్భుత 

వురుషాతిగమై తోశయచు 

పురుషుడు శతాయువను 

పురుషు హిరణ్మయు 

పురుషోత్తముని నామ 

వలు గొక్కండు పూర్వా 

పూజకుండు శక్తి నంపన్ను 

పూజితుని. కేసి యతనికి 

పూజానమస్కారంబు 

వూజానమస్కాారము 

పూరి వంట|పాలునారుగ 

పూర్వదత్తీయైన భూమి 

వూప్పలం గాయల( బెడిగి 

వెంప్పిగాక మున్న వితృ 

చెక్కు. దినంబు లాహార 

వెలుచన గోళుల నొత్తి 

'పేర్కాని వలుమాలు 

చేర్చు మతంగ వాపిక 

పొడనూపి ధర్మమార్గం 

సోరులయందలి మరణము 

పౌరుషమ్ము దైవంబు 

హైర్టమాసి( బూర్వ పక్షా 
పకృతి కవ్యక్త నామక 

(వక్సకి నిట్లు వాసిపంచ 

|వకృతులు వెక్కిన్నింటికీ 

(వణమిల్లి యతనితో 

వణవయుళత నమో 

(వలల దైత్యులు వర 

[వమడి పిషాదా దవ్యం 

(చయతుల్తై పుట్టి యే 

[నస్తుతుల6 బుండరీ 
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ప్రాక్సయోనిధి పొంత 

[పాజ్మాఖుండు నార్జగిపాదం 

ప్రాణంబున కు విధారక 

పాణున పాను నందును 

[పియభక్తుండవు భక్త 

ప్రియమణి యజ్ఞ నేని 

ద్రీయవాదియుకు శాంతి 

బస 
(ర 

ఫలము దళంబునుం 

ఫలము నినుము వెండి 

ఖు 

బలము నీవ నాకు భక్వండ 

బలము లేషబాయమును 

బలవంతుండ వు నేర్పు 

లలివికము గడవ కిడ 

బలిమిమెయి వరుండు 

బలు లుభయ్మపకారం 

బహున్మేతములు మేన 

ఐహురూప విశ్యరూవక 

బహువిధముల ధాన్య 

బాల్యమున( దండి యౌవన 

వినములాదట నందు 

బుద్ధిగల్లుసాధనముల 

బుద్చుద విరహితంబుగ 

బొడ్డుతామరయందౌక్క్ల 

బోధ మక్షీణపాపునకు 
బోయలు నిజకులధర్మము 

(బదుకును జావును పరమ 

బదుకును కావును సుఖ 

బహ్మ6 గల్పించి దానికి 

(బహ్మచర్యంబుకం టెను 

(బిహ్మచర్య భితైశన 

శ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

40 
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280 

ద్రహ్మ చర్య వతవరమ 

ట్రెహ్మయాతమంబు 

(బాహ్మణజాతికి( బరి 

ద్రాహ్మణత్యంబు గడు 

(దాహ్మణారాధనమున 

ద్రాహ్మణు( డొకనికి భార్య 

(వాహ్మణుల సృజియించి 

(ాహ్మణ్యం జెల్భివర్ణం 

ఖ్ 

భక్తవత్సల పరమాత్మ 
భగిని గురుని మిత్తు) 

భరితానందుడ గుచు 

భవదీయ బంధులందయు 

భాగీరథి యెచట నుద 

భార్య పుత్తుుకు(డల్లు 

భార్య వుత్తురిలాదిగ (గల 

భార్య నహితముగా 
భావుద్ది గలిగి యీ 

భికకు( డిమ్మెయి 

ధికుభావంబు. బొంది 

ఫీష్మం డిట్లనియె 

భూతపంచక శక్తులు 

భూతముల కలుగు 

భూతము లన్నియు నడి(గి 

భూతరశాగణములకు 

భూదేవళ క్రినకాదు 
భూనాథ వ్మిపులు నమా 

భూనాథుండు దృష్ట్ణసెడం 

భూమికి గోవులకును 

భూమి కెంతాయువు 

భూమి నఖిలమగు విభూతి 

భూమి రత్నగగ్భపురు 
భూరిగుణయోగ విథ్యాత 
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భూసురకోటికిన్ వినయ 

భూసుర ధనాపహరణ 

భూనురుల కలుకవుట్టం 

భూసురులకు నృపులకు 
భృగువంక సంభవులగు 

బోగార్డలై తపంబునకు 
భోజనార్థుల దుష్టి 
(భమగొని యర్దేవుని 
(ాతృ "స్నేహముగల్లి 

య 
మంగళ రశాశుచితా 

మగతమునా(ఠు మీరు 

మతంగుం డేకపాదంబు 
మదన హర యోగనిరతు 

మదమునం వెలుచన 

మది నద్భుతంబు( [బ్రమ 

మది భేదముమై డస్పియు 

మధ్యదేశమున గామంబు 

మనమున నైదిందియ 
మనసంవాదం బెవ్వరు 

మనసునకు వాక్కునకు 

మనను నిందియములు 

మనుజనాథ యశేష 

మనుజేంద కురున్నేతం 

మనువంశంబున( బుట్టి 

మమకారాహంకారము 

మమ్ము సంసారవార్థి 

మజియుం బొడముమాట 

మణియుం గంధమాల్య 

మణియును బం క్రిదూషకు 
మటీయును యమదూత 

| మఖీయ నొక్కాటి యక్క_జం 

మతీయు నొక్కవిశేవంబు 

మజియు నొక్కు విశేషంబు 
| 

అనుకాననికవర్యము 
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242 
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మలునాడు 

మలయజమున గలు 

మహాత్మాసుమనోధూవ 

మహానుభావుండు గావున 

మహితాత్మక యేతాదృక 

మాంసంబు వీతృడదేవత 

మాంసభక్షణ దోషంబు 

మాంనమానకుసికి 

మాకుం గుశలము గోరుము 

మాతకును వేదమునకు 

వమాతృవెత్చగురులు 

మాతృవితృహీనయె 
మాధవ పాండుకుమూర 

మానవనాథ యీఫేన 

మానవనాయక య[్రజా 
మానవ లోకకలిత 

మానవు(డోవి యాళ్వయుజ 
మానసకృత్యముల్ సుర 
మానిత పాత్రము నదను 
మానిని |త్రివిధథముల్ 
మానుషయోని జనించి 

మామకు నత్తకు మార్పల్మ- 

మామ్మూత పురీషంబులు 

మాయారహితు. డహంకా 

మాసోవవాన విభుం 

మిమ్ము దెగ౬ జూచి సద్గతి 

మీనములు! దారు(దనువు 

మీ రా(కలివెల్టున నాహారం 

మీరిట్టు వనన్నమకన్ 

మీరీ యనలంబు తెలం 

మీ సమీవమునం రున్కె 
ముట్టునను భార్య గవయు 
మునగ యుల్లి యడవి 

మునికృవ నావహింప(గ 
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448 

మునిజనుల నదుల 

మునినాథ గోవు నిచ్చెద 

మునివలికిని వినయ 

మునివతియుం దటి 

ముని మనుజ పతుల 

ముని వనమున శూన్యా 

మునివర నాదగు చిత్తం 

ముని హృదయాబజ్ఞకాంతి 

మును నామిపున కిచ్చెద 

మును న్నిదించుపక్క 

మును పాపములు లెన్నియొ 

మునుముట్ట నెణి(గి 
మునులకుజప్యం బిది 

మునులకు నేను( గేటికి 

మును లనువ(గ( గృష్టా 

మునులును డిఏజలు 

ముమ్మాటి జలపానము 

మూండుపథముల! జని 

మ్యూతపురీషో సృష్టికి 

మృతి (బొంది పునర్జన్మ 

మృతి(బొంది వేగ జన్నిం 

మృతుండు మేనువిడిచి 

మృతులైన చారలు నిరా 

మృచునులు సత్యోవేతులు 

మెలగుచుండి రట్టియెడ 

మేభావిద్దై విన్మిమిగిలి 

మెనించుక సోకిన గంగా 

మెను జీర్ణముగా(జేయు 

మేనెల్థ( గవిలమైనను 

మేరువు మణులును 

మేలిగుణములు గని 

మే లివి కీ డివి యని భూ 
మేలు గడువేగ చేయరు 

మేలు రెండు లోకంబుల 

మేలొనర్చెదం గాక 

భ్రీమదాం[ధమహాభారతము 

మొదవుం దన్నుట రవి 

మొదవులలో నెల్ల గపిల 

మొలవం బెటని యటిది 
ద్ వ 

మోశకవపరులు శుచి 

(నూనను జాతనుం గలదె 

యు 

యక్ష గంధర్వసిద 

యతిరుజం బొందీనం 

యతిసర్వాశమచరణ 

యాగకర్తయు కాంతుం 

యాగాది కర్మముల 

యాయానరుల సమర 

యుగ సామర్థ్యంబు 

యోగంబు తజ(గు 

యోగధర్మంబు కంచెను 

యోగ్యుండైన వ్మిపుం డొక 

యోషిజ్జనంబులు దోషం 

యౌవన రర్పమంది జవ 

ర 

రంతిదేవుండు వేవత్సర 

రక్తి మాంన నసిత భక్త 

రశ్మీంచు నడి యుదరంబు 

రచ్చ కొటంబు నారామం 

రథమ.( డివిచి డస్సి రమణి 

రథిం గొను మచ్చోటను రమణికి నతనికి 

రమణీ తృష్టానమదుఃఖ 

రమణీ యధ్యయనము 

రమణీ వర్మతయ 
రవి పాలనిచ్చెద రమ్ము 

రసగంధాదిగుణాల 

రాజముఖ్య తగు నరన్వతి 

రాజవర రాజుదెన 
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రాజన్యసముచితం బగు 

రాజుదనదు నకల 

రాజునకు రాజవంశ 

రాజునకు వెళ్యునకును 

ర్మాత్మితయంబు [బహ్మ 

రుక్మిజియును నేను 

రుచి నెవుడు వేచితిరుగు 

రుచి మీ(దంగన్ని డి 

రుచి యప్పువ్వులకుం 

రూపగుణశీలముల 

రెందు చరుపులౌనర్చి 

రేని దించు [వభాతం 

'కేపకడ నీరు | దావక 

తిపకడయును బగలు 

లౌరవం బనంగ ధరాస్థలి 

ల 

అలనయిలు వాడినాథు 

లోకజనని వగుటన్ 

లోక తయంబున మీకు 

లోకము నిర్మర్యాదక్యా 

లోకస్వరూపంబు లోలాక్మి 

లోక హితారంబుగ 

లోలళోరన దీప్తులు 

లోలాక్షి యచట నిమ్మరి 

' వ 
వంచనయును జాడ్యంబు 

వగతుచు. జూదనయ్యు 
నచ్చి వర్ణళాల వాకిట 

వడ్డి కిచ్చి కుడుచువాండు 

వణిజులు లోక [పవ ర్రనం 

వత్సరంబెల్లం బకోప 

వ్నధి మహాతీర్గంఖందు 

అనుకాననికవర్వము, 
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117 

259 

110 

1199 

వనరుహనంభవు( డ్రెజ( 

వనిత లీ పానములు 

వనితలు బురుషులు 

వనితలు మాయావిను లై 

వనితాస్వ భావ మెట్టిది 

వరు డొంక వెంట నెన్నండు 

వరణు సమీరణు 

వర్గతయము నప 

వర్ణముల కెల్ల నిగ్మదియ 

వర్ణా మధర్మముల 

వర్తించునెడ 

వరిల్చు చుం నొక్కు 

వబయు! _ బాజ్మా భోద 

వలవమ వటపిన్పల 

వసియించు నమ్ముదిత 
వసిష్టుని దేవియగు 

వనుదాయిని లైన 

వసుధామ రగాయత్రి9 

వాండుసుకగణంబు 

వాజీమేధంబు కంచెను, 

వా£ిమేధముల్ చేయు 

వానిందెచ్చి యమ్మ హా 

వాసిన పాలు నండు 

వానీయందును ముని 

వాయుదేవుం డన్నరడేవు 

వారల నేకారశరు[దు 

వారలా నృపుతో( జెప్ప 

వారలు |పాతన్స్నమయా 

వారుపట్టిచూచివాని 

వారువూజ లొనర్చంగ 

వాసుదేవు( డచేక సంవత్స 

వింటే మృళ్యువుమాటలు 
విండు నారాయణపరాయణ 

విచ్చలవీడి నియ్యదియ 

విడిది భరితలీలంబుగా 
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450 శ్రీమదాం(ధమహాభారతము 

విడువకున్న నమ్ముని 

విద్యయిచ్చుట నత్పాత్ర 

'విద్యామయ షడ్వింళుండు 

విధివకంబున మృతి 

విధిషశ మున వచ్చిన 

'వినతకు దాస్యమొందె 

వినత దెరియం జూచి 

వినత హయమింతయొవ్ప 

వినవలతుం జెప్పే 
విని గిరి తనూజ వెలు 

వినిన వేడుక సేసినంగనిన 

వినివించితి సంవాసంబున 

వినిషింపు మనిన నమ్మహా 
విని యజ్ఞగతీనాథు (డు 

విని యతు రాజసంబు 

విని యతయే నిం్యరుండు 

విసి యాధేనువు లాతని 

విని యుత్సాహము గంద 

విని యేమేమీ నొంచెనె 

విని సత్వరముగ నట గొని 
విను డట్టులు పాపము 

విను( డుభయలోకముల 

విను బుగ్వేదము కృష్ణుని 

విను కర్మం బొనరించును 

విను కాశీశ్వరు దేశం 

విను |కోధంబును హింనయు 

విను గంగ గంగయను 

వినుగంగను బహ్మసరం 

విను గడ్భిణియగు దెలు(గక 

విను గురుపూజన వి|పా 

విను గృహస్థ ధర్మ విధమిది 

విను గోలో కంబును 

విను గోవులను 1బభాతం 

విను జనమేజయ మను 

939 

120 

23| 

163 

167 

117 

విను తక్కినవర్ణంబులు 

విను తత్పరభావంబున 

వినుతతివర్గనిరతులు 

విను తమ చేసిన కర్మంబు 

విను తమము నిస్తమము 

విను తల్లిదం్యడు లొల్జక 

వినుతాచారుండగు వివు 

వినుతీర్థ సేవ గామంబు 

విను దానంబుల బాపము 

విను దానికి. జేరు నుద 

విను డేవాలయమున 

విను తేహియు దేహము 

విను ధనార్దనంబు ధన 

విను నష్ట సకలఛనులగు 

విను నియమంబును 

విను నీ తనయులు 

విను పరవద పా ప్రికి 

విను పుణ్యతోకముల 

విను పురుషుడు గావింపని 

విను సృథివియును 
విను పౌడుషమును 

విను (ప్రయాగమునకు 

విను భక్తియు వెపు 

విను భూమి దానక రకు 

విను మటు కాలునివెన 

విను మధు కైటభులని 

విను మధ్వాత్మ _పభృతు 

విను మనుజేంరుల 

విను మప్ప; దల్లియట్టుగ 

విను మయ్యెడ। గాల 

విను మర్లు(డైనవివు 
విను విచింత్యు(డ 

విను మవ్య క్రంబనయగా 

విను మలుకయు, గూర్త్మి 

విను మాంనము గోరునరు(దు 



విను మాచార మవళ్యం 

విను మింతి వైడికంబును 

విను మిందియంబులు 

విను మిచ్చట నృవకుల 

విను మిట్లగు చేర్పడ 

విను మిత్రెజంగు తవంబు 

వినుము 

వినుము జరానుబంధ 

వినుము దానంబు( రవ 

వినుము ధర్మమురెల్ల 

వినుము నరేంద్ర మహ త్యం 

వినుము నా స్తికులగు 

వినుము రజ స్తమో 

వినుము విశాఖ నత్త 

వినుము విశ్వు లన(గ 

వినుము సవిండీకరణ 

విను మృత్యువునకు( దగు 

విను మెత్తజి ధర్మంబులు 

విను మొకకుంచెడు 

విను మొక యించుక 

ఏను మెణుగు చూచిన మూ 

విను రాజులకు నవశ్యం 

వినువర్దా చారంబుల 

విను వింధ్యంబున నొక 

విను చెళ్యులకును శూ దు 

విను శిష్యండు (వతశీలుర 

విను షడ్వింపః డలుద్ధుం 

విను నంసాశపథము 

విను నంసారమునకు 

విను సద్ద్విజుందు నిజ 

విను సోవకరణ మను 

విను సౌభాగ్యనమేతు 

విను హవ్యక వ్యములు 

వివతులైన సురలకు 
వీవులకాఖ నిచట వీషచి 

ఆనుకాననికకర్మోము 

257 

85 

868 

28 

క్ 

17 

లలి 

26 

408 

218 

400 

859 

119 

411 

విభుః గా విష్ణు ండే 

విభుని దాను దొఅంగి 

ఏమలమతిం గౌశిక్ష 

విమలాంబువు అనుష 

విమలాత్మ యహింన 

వివిద సంకల్ప యజ్ఞ 

వివిధాగమా శోయంబగు 
విశేషించి మనుష్యులకు 

విశ్వామ్మితుం గెట్టు 

విష శ న్రికేళశముల్ 

విక్టు. డొకరుండ విను 

విష్ణ నామంబులు వేయు 

వివ్మవదము వలన + 

విస్మితం_ యిం దుడు 

వీణా కాస వేణుక్వాణ 

వీతహవ్యుండును మవో 

వీనితోడి నంవాసనంబు 

వీని నెల్లన నత్న్కో_టింగా 

వీరశయనంబు మేలంగడ్రు 

వీరిం బరిపాలింవుము 

వృద్ధు వచ్చునప్పుడు విను 

వెడలి చింతించి 

వెజ్టులు కొలు మేన వెక్టున 

వెలవెల బాలయుచు వడంకు 

వెలికచియ మలి తీర్థంబు 

వే.టవోయి మరలి విభు 

వేండికాని నట్టి కృపణు 

వేగిన బొడ నూపివేగంబ 

వేశ్మ జూచుచు నెప్పుడు 

చేడ్క్మ నీవ నేను వివరించి 

వేదంబులు దమలోన 

వేదమయండు వేద వేద్యుం 

వేదశాస్త్ర పరిజ్ఞాన వృద్ద 

వేదాధ్యయనార్దన,తి 

854 

100 

lag 

41h 

820 

204 

జిల్ 

178 

100 

419 



4b2 

వేగం గనినం ఎ కృతికి 

వై ఖభాననులు ఖఇర్మవతు 

వై.నలేయండగుట మనం 
వైర నిర్భంధందు వలవదు 

వైరాగ్యంబు (పకాంధికి 

వ్యాకరణ ధర్మశాస్త్ర 

వ్యానమహాముని లోక 

వ్యానమునీందుదు వారణ 

వ్యాన మ్మైతేయ ప్పణ్య 

వాస్య నం[పణీతమైన 

(వత కీలక(బరగి తుదిన్ 

శ 
శంఖ గకగదాధరు 

శంతను నృపతి లోరాంత 

శకట పథంబునం గీటం 

క తర్షుద్రీయమునే 

భతేవర్ష దుష్కరతవః 

భరణంటు లేనిజనులకు 

కసీ శీవికయును నరి 
కాంతు(దు నువతకీలు 

శినదేపు ముట్ట గొల్వంగ 

శివముఖ్యనామము లు 

శివలింగస్థా వన ము 

కనకంబు రజస్వల 

భాలియునుం దానదిశా 

శౌచము (బ్రహ్మచర్యము 

శాౌచవిధి నమ స్తవర్జ 

గోద్ధ సాలంగ(గల్షిన 

(శమములేదు [వతోద 
(గార్డంటు [వకారంబులు ను 

ఢ్రీకాశీ త్వాదర 

[శీవరమమహినిశ్చల 
శ్రీమత్కటాక్షరోచి 

200 

థ్రీమదాం[ధమపహాభారతము 

గీమయ వక్షస్థల 

(శీమహిమ దానకరుణా 

గ్రీవోలె నింటిలో 

(గతము జరిల్యాగము 

తము నదని బరిక్థాన 

(గీతి వఠనమునకు 
కుతి వురుషు నమృకార్థ 

శతి విహిత హింన 
(శుతి నరువమి నన్న్యాన 

(కుతులు నౌవనిషద 
డో మధ్యాత్మంబు నూఐ 

డ్రోతియుం రోగుల వికల 

స 

నంగము ఏంధ మఖిల 

సంగ వాఖిధాన నత్కాల 

ణీంపదయు దివ్యశోగము 

సంశయంబు విషాదింబు 

నకరణ దివ్యచిత్త 

నక లజంతువులకు 

సకలణజసంబులు గర్మ 

సకల వర్ణధేప సమితికి 

నగర నల దిలీప నృగ 

సగరనృవరి వుత9చయ 

సతతంబు నత్రదూణుట 

సతిదన వతివచనంబు 

నత్కులంబున( బుట్టుట 

సత్యంబు |పహ్మ చర్యము 

నత్తా ఢిష్టైనకృత 

సత్య శాచదయా పేలు 
నృతంబు సాలయు( జలి 

సకత్వాశయమున బురు 

సత్సంగతి నజ్జగులకు 

నత్సే వ్యచరణశమన 

161 

151 

815 

130 



నదయాహాంగాసరిజా 

ననకుంకు ననందనుండు 

నష్త దినంబులు చంద 

నమధురమును గటువు 

నముచితముగ( బిత్యు 

సమో్మోదమ్మున నేనుం 

చరిగా నాకెండలకు 

నర్వ జగన్నిత్య సాక్షి 

సర్వజ్ఞుండగు పరాశర 

నర్వళాస్త్ర వాక్యనమితి 

నలిలాశయములు నేసిన 

సల్లకీ జాతేనిర్యాన మొల్ల 

నవతాలికి( బతివలచిన 

సాంఖ్య యోగయుక్తులు 

సాధు లిం దియ( (భాంతి 

సారములగు గోవులు 

నిత వీతంబులు ధార్యము 

సిరిచేనువులలో కరగి 

సీతయ్యె ననుచు నల్లన 
స్పుకతములు నరుడు 

నుక్చతము లమ్మెయి 

నుకృతము లమరలోక 

నుతనమ్మి కొనుట 

సుమన యనియెడు కైకేయి 
నుర గంధ ర్వఖచర 

నురతంబున( గడు 

సురభి రవము సేయు 

సురభఖులు సౌరభేయు 

సురల బితృదేవతల 

నురలకు నిమ్మెయి 

నుగలు గంధర్వులు 

నురలుమునులు సుర 

72 

b8 

B98 

287 

[111 

847 

8&7 

402 

189 

£97 

ఆనుకాననికవర్వము 

నేనలు చల్లగ మహిమో 
సౌదవై నుం(గ వారలు 
సోమాత్మ కులీశ్ళర 
సౌఖ్యతుష్ది |పకాళ 
సౌదాసు;డనంగ నిశ్నాకు 

సౌమ్యా సౌమ్య ఐలులు 

స్థావరజంగ మాత్మక 

స్థూల [పకారమున నీ 

ప్రీరక నూక్ష్మమీవ 

స్రీన్వభావంబులు నీ 

స్నానము లితృతర్చణ 

స్నానమున; బానమున 

స్ఫుట తత్తోదయ 

స్మయ విరహిత పూజ్యా 

న్మర హరపొందు నిందియ 

న్మృతి సౌఖ్య శాంగి,కీ 

స్వప్న మన(గ సుప్త 

స్వాధ్యాయ నేంగీత సాహిత్య 

స్వాయంభువు(డను 

పర్య 

లా 

హరు(డు కరుణంజూడ 

హరు(త ననత్కుమారు 

హర్యవ్వః గాకీజ నాజి 

హవ్యకవ్యంబులకు 

హింనకు నాడందిరనే 

హిమగిరిమీంర ననేక 

హిమగిరిమీ(ద ననేక 
హిమవన్నగంబునం డేను 

హిమశైలతట మెక్కి 

హీన నరునట్టు గుజ్జము 

హోమ విధుల దన్మాంన 

459 

411 

179 

118 

182 


